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a vis ita do presidente 
do equador, osva I do 

hurtado Iarrea 
Discursos dos Presidentes Joao Figueiredo e Osvaldo Hurtado 
Larrea, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 8 de fevereiro 
de 1982, por ocasiao de jantar oferecido pelo Presidente 
brasileiro ao Presidente do Equador. 

JOAO FIGUEIREDO 

Excelentlssimo Senhor Presidente, 

Cabe-me a honra de receber a primeira vi
sita de um Chefe de Estado equatoriano ao 
Brasil. Estou seguro de que Vossa Excelen
cia e a Senhora de Hurtado, assim como a 
ilustre comitiva que o acompanha, testemu
nharao o afeto dos brasileiros pelo Equador 
e por seu nobre povo. 

A presenc;:a de Vossa Excelencia no Brasil 
tem o mais alto significado para as relac;:oes 
entre nossos pafses e cria oportunidade 
para o aprofundamento de um dialogo 
aberto, franco e cordial, proprio de nac;:oes 
irmanadas pela hist6ria, e empenhadas na 
luta pelos mesmos ideais de desenvolvimen
to e de convivencia pacifica. 

0 quadro das relac;:5es internacionais preo
cupa os povos que almejam construir um 
ordenamento consentaneo com a realizac;:ao 
dos legftimos anseios de liberdade e desen
volvimento da humanidade. 

0 agravamento das tens5es internacionais e 
o reacender das rival idades entre blocos 
tendem a reavivar vis5es maniquefstas, ali
nhamentos rfgidos e manifestac;:5es, que se 
supunham superadas, do uso do poder. 
Essas tens5es se estendem e vao repercutir 
na vida de cada regiao, alterando-lhe o cur
so e ferindo, com frequencia, princfpios 
elementares da convivencia internacional, 
quais o da igualdade soberana entre os Es
tados e o da autodetermina<;:ao dos povos. 

0 clima de confronta<;:ao tem relegado a se
gundo plano os esfor<;:os para exame e solu
c;:ao dos problemas mais prementes da hu
manidade: o subdesenvolvimento e a urgen
cia de se criar ordem economica estavel e 
justa. 

Preocupa-nos, neste quadro, a lenta e difl
cil evoluc;:ao do dialogo norte-sui, bem 
como a lentidao das negociac;:5es em curso 
na Conferencia das Na<;:5es Unidas sabre o 
Direito do Mar, onde se desenvolvem, entre 
pa(ses industrializados e em desenvolvimen-
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to, serios esfor~;os para regular o uso dos 
espac;os marinhos. 

Nao esta a America Latina imune as tensoes 
que assinalam o momenta internacional. 
Latino-americanos, cabe-nos insistir na bus
ca de soluc;oes pol lticas de cunho democra
tico, na linha de nossas melhores tradic;oes 
hist6ricas e culturais, e com respeito aos 
princlpios da boa convivencia internacional, 
cedo proclamados em nosso continente. 

Desde o fim da Segunda Grande Guerra, e 
no ano de 1981 que se assinala a mais grave 
crise economica da America Latina, assola
da pelas baixas constantes nos prec;os de 
suas materias-primas de exportac;ao, pelas 
elevadas taxas de juros no mercado interna
cional, pelas barreiras impostas ao ingresso 
de seus produtos em mercados tradicionais, 
e ainda pelo exagerado aumento nos prec;os 
dos bens de capital, tao necessarios ao equi
pamento do seu parque produtivo. Em con
sequencia, nossas economias registraram ta
xas de crescimento modestlssimas, incom
patlveis com a necessidade de acelerar o 
nosso desenvolvimento. 

Senhor Presidente, 

t: nessa conjuntura diflcil, mas estimulante 
para a busca de novos caminhos, que a visi
ta de Vossa Excelencia vern estreitar lac;os 
entre o Brasil e o Equador, pa(ses irmana
dos pelos seus anseios e princlpios, e com 
dificuldades semelhantes na promoc;ao de 
seus projetos nacionais .. 

Herdeiro de brilhante tradic;ao cultural, o 
Equador e exemplo do que a vontade lati
na-americana, inspirada em Bol lvar e Su
cre, pode fazer no sentido de transforma
c;ao das estruturas pol lticas, sociais e econo
micas de uma nac;ao. 

Revitalizado pela energia de seu povo e pela 
capacidade de seus I lderes, de que Vossa 
Excelencia e insigne representante, o Equa-
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dor se tern revelado um parceiro dinamico, 
com quem o Brasil estreita os lac;:os de mais 
fraterna amizade e cooperac;ao. 

Numerosas iniciativas conjuntas fortalecem 
a expectativa de uma aproximac;ao ainda 
maior entre nossos palses. 0 numero de 
empresarios que acompanham Vossa Exce
lencia e indicia expressive das potenciali
dades do intercambio bilateral. 

A transferencia de tecnologia latina-ameri
cana para obras de infra-estrutura e a coope
rac;ao institucional na capacitac;:ao e treina
mento de pessoal sao campos que se apre
sentam promissores em futuro imediato, 
reforc;:ando o panorama de cooperac;:ao ho
rizontal, que esta a merecer incentive de 
ambos os Governos. 

Tambem o plano do Governo de Vossa 
Excelencia, relativo a um programa de coo
perac;:ao a Iongo prazo, com enfase no apro
veitamento economico-social da regiao ama
zonica, encontra no Brasil a melhor recepti
vidade. Assim teria que ser, entre pa(ses 
amazonicos, partes num acordo regional 
cuja letra e cujo esp lrito encorajam todos 
os esforc;:os pela promoc;:ao do melhor co
nhedmento daquela area, e pela busca de 
formulas que permitam a sua explorac;:ao 
ordenada. E com este esplrito que o Brasil 
coloca a disposic;:8o do Equador sua expe
riencia, na certeza de que poderacontribuir 
para o aprimoramento das nossas relac;:oes e 
para o fortalecimento do Tratado de Coope
rac;ao Amazonica. 

Senhor Presidente, 

A colaborac;:ao entre nossos dais pa(ses pas
sui o mais alto significado e contribuira 
para a crescente unidade e integrac;ao latino
americanas. 

Na presente conjuntura internacional, e 
alentador redescobrir a profunda sabedoria 
das lic;oes de Bol (var, que, ao vislumbrar a 



America unida, antecipou formulas que 
mantem a sua validade. 0 gesto de Vossa 
Excelencia, ao honrar-nos com sua visita, 
prende-se a tradi<;:ao bolivariana, que tanto 
honramos. 

Tive a satisfa<;:ao de encontrar em Vossa 
Excelencia um Estadista com ampla percep
<;:ao dos problemas contemporc3neos, e um 
interlocutor de admiravel lucidez e equil (
brio. 

Firmes na disposi<;:ao de alargar os cami
nhos do entendimento e da compreensao, 
Equador e Brasil encontram, em nossas 
conversa<;:oes e nos acordos que iremos cele
brar, claro prenuncio de uma novae grande 
etapa de seu relacionamento. 

E com esse esplrito de fraternidade que 
convido todos os presentes para comigo 
brindarem a felicidade pessoal de Vossa 
Excelencia e da Senhora de Hurtado, ao 
bem-estar e a prosperidade do nobre povo 
equatoriano, a amizade leal e sincera entre 
os nossos povos. 

OSVALDO HURTADO LARREA 

Senhor Presidente, 

Coube-me o privilegio de ser o primeiro 
Presidente equatoriano que, no exerclcio 
das suas fun<;:oes, visita o Brasil; o pals do 
futuro aludido por Stefan Sweig no seu li
vro denso, veraz e sedutor. Nas ultimas de
cadas o Brasil conformou uma organiza<;:ao 
economica moderna que lhe permitiu avan
<;:ar firmemente pelo caminho do progresso 
para converter-se assim em um dos palses 
mais importantes do mundo. Nao obstante, 
esta transforma<;:ao tao importante nao se 
fez a custa da perda dos valores pr6prios da 
na<;:ao brasileira. Com admiravel sabedoria, 
seu povo logrou integrar harmonicamente 
as contribui<;:oes pr6prias de cada cultura e, 
sem perder a sua latinidade, mediante uma 
singular simbiose, conseguiu integrar uma 

nova na<;:ao. Tais antecedentes, somados a 
extensao do seu territ6rio, a variedade dos 
seus recursos naturais e a sua numerosa e la
boriosa popula<;:ao - herdeira do esplrito 
empreendedor legado pelos bandeirantes -
fazem do Brasil um estado com os atributos 
necessaries para ingressar com passos firmes 
na civiliza<;:ao post-industrial do final do 
milenio. 

Quatro seculos atras partiu de Guaiaquil e 
de Quito uma expedi<;:ao em busca do 
"Eldorado", tambem conhecido como "0 
Pals da Canela". Quatro mil indlgenas fo
ram recrutados pelos conqu is tad ores nas 
comarcas pr6ximas ao Pichincha e juntos, 
natives e espanh6is, iniciaram uma longa 
marcha que os levou a transpor os altos 
cumes da Cordilheira dos Andes, para bai
xarem depois as impenetraveis selvas orien
tais. Com suas espadas abriram caminho ate 
o rio Coca que navegaram a bordo de um 
bergatim constru (do com madeira equato
riana. Sulcaram depois as aguas do rio Napo, 
para logo, sob o comando do capitao Fran
cisco de Orellana, descobrirem o rio das 
Amazonas, no dia 12 de fevereiro de 1542. 
Por esta razao e pel a amp Ia tarefa real izada 
pelas nossas missoes religiosas na coloniza
<;:ao das terras situadas nas margens do gran
de rio, sempre, no Amazonas, estara viva a 
quintenhidade. 

Um seculo depois, a capitao Pedro de Tei
xeira assombrou o Presidente da Real 
Audiencia de Quito como relata da sua via
gem realizada em sentido inverso. Foi assim 
como os dois povos voltaram a encontrar-se 
na Amazonia, da mesma forma em que, 
mais tarde, o fizeram em outros campos. 
Na busca de uma similar expressao estetica 
e religiosa que decora as ruas, museus e 
igrejas de Quito e Ouro Preto, enriquecidas 
com as admiraveis obras de Caspicara e 
Aleijadinho. Tambem no sacriflcio de 21 
de abril de 1792 e do 2 de agosto de 1810, 
quando na Pra<;:a Maior do Rio de Janeiro 
foi enforcado "0 Tiradentes" e em Quito 
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assassinados os patriotas de Agosto, por 
buscarem, todos eles, a independencia e a 
liberdade dos nossos povos. lgualmente na 
luta de Jose Bonif<kio de Andrada e Silva e 
de Simon Bolivar para que o Brasil e a Gra
Colombia nao se dividissem em pequenas 
republicas, prop6sito conseguido pelo pa
triarca da lndependencia e infelizmente nao 
alcan<;:ado pelo Libertador. 

Quando hoje os Presidentes das duas na<;:oes 
se encontram, as circunstancias sao adequa
das para que o Equador e o Brasil, iniciem 
uma intensa coopera<;:ao a que aspiram seus 
povos. Nossas economias, historicamente 
competitivas, possuem hoje um elevado 
grau de complementaridade, que se expres
sa nos acordos ja subscritos e naqueles que 
se pretende subscrever. Vale destacar o in
teresse brasileiro em diversificar as suas fon
tes de fornecimento energetico eo do Equa
dor em assegurar suas vendas de petr61eo 
mediante acordos de Iongo prazo com clien
tes nao tradicionais. As perspectivas sao pro-· 
missoras e levar-nos-ao, no futuro, a uma 
maior coopera<;:ao na bacia amazonica, atra
ves da abertura de rotas terrestres e fluviais 
que permitam, entre outros fins, a conclu
sao da via inter-oceanica San Lorenzo
Manaus. 

0 Equador e um pals que se tecnifica rapi
damente. Ja nao e tao somente um merca
do de bens de consumo, senao que tambem 
de bens de capital, intermedios e materias
primas, de servi<;:os, tecnologia e investi
mentos. Notamos por outra parte, a grande 
capacidade do Brasil para incrementar as 
suas compras de produtos equatorianos de 
exporta<;:ao. Existem, consequentemente, 
inumeras possibilidades de coopera<;:ao eco
nomica, tecnol6gica e de incremento do in
tercambio comercial, as que, para que se
jam justas e duraveis, devem basear-se em 
criterios de equidade. Tenho a certeza de 
que equatorianos e brasileiros, com a cria
tividade propria de povos Iatinos, encontra
rao novas formas de rela<;:ao em cuja busca 
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contribuira a missao de empresarios que me 
acompanha. 

A coopera<;:ao entre o Equador e o Brasil 
estende-se tambem a outros campos e esta 
desenvolvendo-se em diferentes formas. Sao 
os casos, entre outros, dos tratados de coo
pera<;:ao amazonica, do SELA, da ALADI, 
da Ill Conferencia das Na<;:oes Unidas sa
bre os Direitos do Mar, do Dialogo Norte
Sui e da a<;:ao solidaria nas institui<;:oes fi
nanceiras internacionais. Compartimos tam
bern similar voca<;:ao jurldica e pacifista. Ela 
inspira a pol ltica internacional do meu go
verna, empenhado na busca de uma solu<;:ao 
de paz e de justi<;:a no litlgio que o Equador 
mantem como Peru, com a qual as duas na
<;:oes poderao dedlcar seus melhores esfor
<;:os ao progresso de seus povos e contar 
com os beneflcios de uma colabora<;:ao fe
cunda. 

Com frequencia nas palavras apregoa-se a 
paz enquanto que nos atos e nos fatos pro
move-se a guerra. Estados poderosos domi
nam a povos pequenos e os submetem po
liticamente; o terrorismo e a violencia incre
mentam-se dia a dia; se intervem nos assun
tos internes e externos das na<;:oes; cada vez 
e maior o armamentismo e em muitos pal
ses vulneram-se os direitos humanos. Na
<;:oes que compartem similares princlpios de 
pol ltica internacional, como e o caso do 
Equador e Brasil, devem lutar conjuntamen
te pela consolida<;:ao da paz e seguran<;:a in
ternacionais; pela condena<;:ao da guerra e 
da agressao; pel a sol u<;:ao pacifica das con
troversias existentes; pelo nao reconheci
mento das conquistas territoriais; pela defe
sa dos princlpios da nao interven<;:ao e da 
autodetermina<;:ao dos povos; e pela oposi
<;:ao a toda forma de neo colonialismo e im
perial ismo. 

Nos trinta meses transcorridos, desde o 10 
de Agosto de 1979, quando se restabele
ceu o regime democratico no Equador, nao 
foram poucas as dificuldades que tivemos 
que veneer. Algumas nascidas dos proble-



mas econ6micos e sociais pr6prios de uma 
sociedade que se transforma e se moderni
za rapidamente; outras originadas nas limi
ta<;oes naturais de um sistema democr<hico 
que da seus primeiros passes e que submete 
a prova suas institui<;oes, em circunstancias 
internacionais extremadamente complexas. 
A tudo isto so mou-se a fatal idade e a trage
dia; quando sofremos a agressao belica que 
comoveu a na<;ao equatoriana e quando 
produziu-se o inesperado falecimento do 
Presidente Jaime Rold6s Aguilera, amigo e 
companheiro de inumeraveis batalhas poll
ticas, e que deveria ter feito a visita que 
hoje real izo. 

Nao posso dissimular o singular interesse 
com que o povo equatoriano segue o pro
cesso democratico iniciado por Vossa Exce
lencia. 0 meu governo admira a sua visao 
hist6rica e os esfor<;os que realiza, Senhor 
Presidente, para levar o seu pals a um re-

gime plenamente democratico. A democra
cia tem sido sempre a aspira<;ao vital dos 
latino-americanos. Desde os albores da in
dependencia, de maneira as mais diversas, 
temos lutado por constitu ir sociedades I i
vres e pluralistas que garantam os direitos 
humanos, o progresso econ6mico e a justi
<;a social. Formula os meus melhores votos 
para que Vossa Excelencia culmine o cami
nho democratico que abriu para o seu pals 
e para que o povo brasileiro atraves das suas 
organiza<;oes pol lticas e sociais alcance a 
plena realiza<;ao dos seus ideais clvicos. 

Senhor Presidente, tenho a convic<;ao de 
que somas protagonistas de um evento de 
importancia hist6rica nas rela<;oes entre o 
Equador e o Brasil. Expresso os meus me
lhores desejos para que assim seja e parti
cularmente pelo seu exito pessoal e 0 do 
seu governo, assim como pelo bem estar do 
povo brasileiro. 

fig ueiredo a osva I do hurt ado Iarrea: 
amizade une o brasil ao equador 

Senhor Presidente, 

As generosas palavras, que acabo de ouvir, 
confirmam a amizade que nos une, amizade 
consolidada por sua oportuna e grata visita 
a este Pals. 

Lamento a brevidade da estada de Vossa 
Excelencia entre n6s. A sua personalidade 
de estadista, a sua admiravel visao das ques
toes mundiais e latino-americanas, a sua dis
posi<;ao para o dialogo, o seu esplrito de 
coopera<;ao, deixarao gravadas, entretanto, 
duradoura e profundamente, a memoria de 
sua vinda ao Brasil. 

Discurso do Presidente Joao Figueiredo no Clube do Exercito 
em Brasilia, em 9 de fevereiro de 1982, por ocasiao 

do jantar que I he foi oferecido pelo Presidente do Equador, 
Osvaldo Hurtado Larrea. 

Enfrenta a comunidade internacional duas 
questoes cruciais: a manuten<;:ao da paz e da 
seguran<;:a, eo desafio da fame e da miseria, 
que se abatem sabre grande parte da huma
nidade. 

Aos palses dedicados a paz e ao desenvolvi
mento, cabe a responsabilidade de manter 
cesperta a consciencia internacional para a 
gravidade destas quest6es. A corrida arma
mentista absorve recursos cada vez mais 
escassos. Acentuam-se os desequil lbrios in
ternacionais que, perpetuados, tendem a 
firmar inaceitavel hierarquia das na<;:oes 
pelo criteria do poder e da riqueza. A his-
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t6ria recente mostra o custo com que 
alguns povos tiveram de arcar, por sua invo
lunt<'lria insen;:ao numa estrutura mundial 
organizada em fun<;:ao de interesses estrate
gicos, e nao dos objetivos humanos da paz e 
desenvolvimento. 

0 desenvolvimento e problema central no 
processo pol ltico contemporaneo. Ele re
flete op<;:ao irreverslvel de nossos povos 
pelo progresso em todos os campos, e en
valve a participa<;:ao de todos os setores da 
sociedade. 

Estou certo de que a esperan<;:a de melhores 
condicoes de vida no Terceiro Mundo, em 
geral, ·e na America Latina, em particular, 
permanecera viva enquanto houver gover
nantes como Vossa Excelencia, em quem o 
mundo em desenvolvimento identifica o 
realismo e a clarividencia do estadista, ca
paz de tornar realidade as justas expectati
vas dos governados. 

Brasil e Equador recusam-se a aceitar o dis
tanciamento artificial que lhes imp6s aver
ticalidade dos la<;:os internacionais do passa
do. Fazemos parte da mesma civil iza<;:ao la
tina-americana. Compartilhamos os mes
mos prindpios, valores e tradi<;:oes, heran
<;:a hist6rica que tem servido de Iastra ao 
convlvio harmonioso e construtivo dos nos
sos povos. 

A Amazonia constitui cenario particular-

mente importante para nossa coopera<;:ao. 
Nessa area tropical, enfrentamos o mesmo 
desafio de desenvolver tecnologia adaptada 
ao ambiente. Em regiao tao vasta e comple
xa, nao se pode dispor de respostas defini
tivas para todas as questoes. 0 Brasi I tem 
sido, entretanto, capaz de desenvolver algu
mas solu<;:oes eficazes para os problemas 
amaz6nicos, e estamos dispostos a parti
lhar, igualitaria e desinteressadamente, com 
nossos irmaos equatorianos, esta experien
cia, que ha de fortalecer ainda mais nossa 
voca<;:ao amaz6nica. 

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil, Se
nhor Presidente, e o expressivo conjunto de 
atos que hoje assinamos, corroboram a fir
me decisao tomada por nossos dois Gover
nos no sentido de superar deficiencias 
estruturais, e de contornar eventuais di
ficuldades, por intermedio de um programa 
de a<;:ao conjugada dos palses em desenvol
vimento e, em especial, das na<;:oes irmas da 
America Latina. 

Esse inabalavel prop6sito de avan<;:ar sob os 
signos da coopera<;:ao fraterna entre nossos 
povos, inspiram-me a propor um brinde a 
prosperidade da nobre na<;:ao equatoriana, 
ao desenvolvimento das s61idas rela<;:oes 
entre o Brasil e o Equador, e a felicidade 
pessoal de Vossa Excelencia e da Senhora 
de Hurtado. 

na declara~ao coniunta, os 
entendimentos do presidente 
do equador em brasilia 

A tendendo a convite do Senhor Presidente 
da Republica Federativa do Brasil, Joao 
Baptista de 01 iveira Figueiredo, o Senhor 
Presidente da Republica do Equador, Osval-
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Declara~;ao Conjunta Brasii-Equador, assinada, 
no Palacio do Planalto em Brasilia, em 9 de fevereiro de 1982, 

pelos Presidentes Joao Figueiredo e Osvaldo Hurtad_o Larrea. 

do Hurtado Larrea, acompanhado de sua 
esposa, Senhora Margarita Perez de Hurta
do, realizou visita oficial ao Brasil entre os 
dias 7 e 11 de fevereiro de 1982. 



Em Brasilia, o Presidente da Republica do 
Equador recebeu as boas-vindas do Presi
dente da Republica Federativa do Brasil. 0 
programa inclui ainda as cidades de Manaus, 
onde foi recebido pelo Governador, em 
exerclcio, Paulo Pinto Nery, Sao Paulo e 
Rio de Janeiro, nas quais o ilustre visitante 
sera recepcionado pelos Governadores 
Paulo Salim Maluf e Antonio de Padua Cha
gas Freitas. 

A visita do Presidente Osvaldo Hurtado 
Larrea ao Brasil reflete a franca e positiva 
cooperac;ao presente nas relac;5es brasilei
ro-equatorianas. 

Ambos os Presidentes mantiveram na opor
tunidade, diversas entrevistas que constitui
ram ocasiao especial para renovar os prop6-
sitos de seus respectivos Governos de conti
nuar a fortalecer o entendimento e a con
c6rdia que tradicionalmente tem caracteri
zado as relac;5es globais entre o Brasil e o 
Equador. 

Em toda a visita prevaleceu o esplrito de 
fraternidade e estreita amizade que une o 
Brasil e o Equador. A luz desse relaciona
mento bilateral, dinamico e em franca 
expansao, os dais Presidentes examinaram a 
presente conjuntura mundial e latina-ameri
cana e constataram com satisfac;ao a ex is
tencia de substanciais coincidencias em seus 
pontes de vista. 

Ao final de suas conversac5es os dais Che
fes de Estado acordaram 'subscrever a pre
sente 

DECLARACAO CONJUNTA 

Reiteraram o direito de todos os Estados a 
sua plena realizac;ao na comunidade mun
dial de acordo com os princlpios basicos do 
Direito lnternacional, assim como a deter
minac;ao do Brasil e do Equador de condu
zirem suas relac;5es exteriores em clima de 

paz, confianc;a mutua e respeito reclproco, 
com os Governos de ambos os pa(ses volta
des para as metas prioritarias do bem-estar 
de suas populac;5es e do desenvolvimento 
integral, independente e soberano. 

lndicaram a necessidade de que a comuni
dade internacional se dote de instrumentos 
jurldicos eficazes e ageis para evitar todas 
as formas de intervenc;ao ou ingerencia 
atentat6ria contra a personal ida de dos Esta
dos. 

Reiteraram a convicc;ao de que a fiel obser
vancia dos prop6sitos e princlpios da Carta 
das Nac;5es Unidas constitui base indispen
savel para alcanc;ar a boa convivencia inter
nacional, e ratificaram sua confianc;a na 
Organizac;ao das Nac;5es Unidas como pro
motora dos objetivos maiores da manuten
c;ao da paz, do fortalecimento da seguranc;a 
internacional e do desenvolvimento econo
m ico e social dos povos. 

Declararam ser urgente que a comunidade 
internacional fortalec;a os meios e instru
mentos que possam servir para atenuar o 
clima de tens5es internacionais dos dias de 
hoje. Reiteraram, de acordo com os com
promissos assumidos nas Cartas das Nac;oes 
Unidas e da Organizac;ao dos Estados Ame
ricanos, sua decisao de empregar todos os 
esforc;os que conduzam a soluc;ao pacifica 
das divergencias ou controversias existentes 
no mundo e entre palses do hemisferio, 
a fim de assegurar a paz e a seguranc;a inter
nacionais. 

Acentuaram, a prop6sito que o desarma
mento geral e complete, sobretudo nuclear, 
sob efetivo centrale internacional, e funda
mental para garantir-se uma paz duradoura 
entre as nac;5es, e renovaram seu apoio aos 
esforc;os internacionais tendentes a alcanca
lo. A esse respeito, renovaram sua oposic;.ao 
a todas as form as e meios de pro I iferacao 
de armas nucleares, em especial a inte~sa 
proliferac;ao levada a cabo pelas grandes po
potencias. 
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Man1festaram a importimcia que atribuem a 
participac;:ao ampla e representativa dos 
Estados no processo decis6rio internacional 
relativo aos problemas de seu interesse e da 
comunidade internacional. 

Afirmaram, ainda, que os procedimentos de 
dialogo e de negociac;:ao devem ser a Cmica 
base para que se alcancem nlveis de estabili
dade necessarios para enfrentar OS graves 
problemas mundiais como a fame, o subde
senvolvimento, o armamentismo e as ten
soes internacionais. 

Ressaltaram, ainda, que as tensoes e rivali
dades internacionais nao devem ser transfe
ridas para areas do Terceiro Mundo para o 
que e essencial o plena respeito a sobera
nia, autodeterminac;:ao e igualdade de todos 
os Estados. 

Condenaram todas as manifestac;:oes de dis
criminac;:ao racial, em especial o "apartheid", 
e insistiram na necessidade de intensificar e 
ampliar os esforc;:os internacionais para eli
mina-las, sobretudo por meio das Nac;:oes 
Unidas. Acentuaram, ainda, que o "apar
theid", alem de condenavel sob todos os 
aspectos, e tambem fator de crescente 
ameac;:a a paz. 

Manifestaram seu repudio a todas as formas 
de colonialismo e a qualquer outra expres
sao de dominac;:ao, sejam pol lticas, econ6-
micas ou militares, em flagrante violac;:ao 
das normas basicas do Direito lnternacional. 
Reiteraram tambem a condenac;:ao as agres
soes contra territ6rios de palses em desen
volvimento, e sua preocupac;:ao particular
mente com relac;:ao a Africa meridional. 

Ressaltaram ser prioritario e urgente que se 
chegue a uma soluc;:ao justa para a questao 
da Namibia, com base em sua independen
cia e integridade territorial e dentro das 
normas estabelecidas pelas Nac;:oes Unidas. 

Os dois Presidentes concordaram na conve
niencia de que a Terceira Conferencia das 

10 

Nat;:oes Unidas sabre o Direito do Mar con
clua pela adoc;:ao de uma convenc;:ao que 
acolha plenamente as aspirac;:oes justas e le
gltimas dos palses em desenvolvimento, 
tendentes, sobretudo, a garantir o aprovei
tamento, em beneficia de seus povos, dos 
recursos marinhos existentes em seus mares 
de 200 milhas, no solo e subsolo correspon
dentes. Reafirmaram ser indispensavel man
ter o delicado equilibria no seio da futura 
autoridade internacional para administrar 
os fundos marinhos e oceanicos alem dos li
mites da jurisdic;:ao nacional como patrim6-
nio comum da humanidade, a fim de que 
sejam contemplados tanto os direitos e de
veres das potencias desenvolvidas quanta os 
direitos, os interesses e as necessidades 
especiais dos palses em desenvolvimento. 
Man ifestaram que sera necessaria a contri
buic;:ao efetiva de todos os palses para ser 
posslvel o exito das negociac;:oes que seen
contram em fase conclusiva no seio da Con
ferencia. 

Concordaram na necessidade de se estabele
cer ordenamento jurldico internacional que 
regule o uso racional da 6rbita geo-estacio
naria, de modo a que sejam salvaguardados 
os legltimos interesses dos palses equa
toriais. 

Os dois Presidentes expressaram sua inquie
tac;:ao com a situac;:ao economica mundial e 
com o crescente desequ iII brio entre os pa 1-
ses desenvolvidos e os pa(ses em desenvol
vimento. 

Nesse sentido, assinalaram a importancia de 
que os pa(ses industrializados adotem pol(
ticas que ajudem a resolver os serios dese
quil lbrios nos campos do intercambio co
mercia!, transferencia de tecnologia e finan
ciamento para o desenvolvimento, bem 
como medidas tendentes a eliminar as poll
ticas protecionistas lesivas aos interesses 
dos palses em desenvolvimento. Nesse con
texto, destacaram a sua preocupac;:ao com a 
atual situac;:ao de desordem em que se de-



senvolvem os sistemas monetario e finan
ceiro internacional, e as elevadas taxas de 
juros que constituem serios entraves ao 
esfon;:o de desenvolvimento dos palses em 
desenvolvimento. Manifestaram, a esse res
peito, a necessidade de serem tomadas me
didas urgentes no plano internacional, que 
removam esses graves obstacu los e perm i
tam o aumento dos fluxos de financiamen
to oficial para o desenvolvimento, sem dis
crimina<;:ao entre palses em desenvolvi
mento. 

Ressaltaram seu vivo interesse em que o 
dialogo Norte-Sui assegure resultados efe
tivos, em particular nas negocia<;:oes globais 
no quadro das Na<;:oes Unidas, como uma 
demonstra<;:ao do esfor<;:o permanente para· 
o real estabelecimento de uma nova ordem 
economica internacional mais justa e equi
tativa. 

Os dais Presidentes salientaram a necessida
de de dar pronto inlcio a novas conversa
<;:oes que, mantendo o impulso pol (tico ge
rado pel a esp (rita que caracterizou a Con
ferencia I nternacional de Cancun, tornem 
efetivo, com a brevidade posslvel, o lan<;:a
mento das negocia<;:oes globais dentro do 
quadro da Organiza<;:ao das Na<;:oes Unidas. 

Os do is Presidentes reafi rmaram a necessi
dade de que os problemas prementes dos 
palses em desenvolvimento e de seu rela
cionamento com os palses industrializados 
mere<;:am aten<;:ao especial da comunidade 
internacional, evitando-se que as tenden
cias de reativa<;:ao de tensoes internacionais 
conduzam a urn adiamento ou dilui<;:ao da 
prioridade que deve caber ao pronto enca
minhamento do dialogo Norte-Sui. 

Destacaram, ainda, a importancia de a<;:ao 
multilateral como instrumento que garanta 
uma s61 ida posi<;:ao em defesa dos interesses 
comuns dos palses em desenvolvimento, 
para fortalecer a coopera<;:ao internacional 
que assegure a paz universal. 

Sublinharam a importancia basica da ques
tao energetica para o desenvolvimento eco
nomico, a qual devera ser levada em conta 
para o estabelecimento de uma nova ordem 
economica internacional conjuntamente 
com outros fatores fundamentais, como fi
nan<;:as, I ibera<;:ao do comercio, transferen
cia de tecnologia, materias~primas e abaste
cimento dos alimentos. Registraram, a pro
p6sito, a importancia de que a Comunidade 
internacional nao poupe esfor<;:os na utiliza
<;:ao racional dos recursos energeticos nao 
renovaveis e no desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia, com a promo<;:ao do 
intercambio de experiencias nacionais nes
ses campos e com o crescente apoio, em 
especial aos palses em desenvolvimento em 
seus programas no setor energetico. 

Reafirmaram o prindpio de que todo Esta
do tern soberania plena sabre os recursos 
naturais que se encontram dentro de sua ju
risdi<;:ao nacional e o direito inalienavel e 
permanente de d ispor I ivre e efetivamente 
de tais recursos em beneficia do desenvolvi
mento economico e social de seus povos e 
no exerclcio de sua independencia. 

Afirmaram a importancia da diversifica<;:ao 
da coopera<;:ao direta entre os palses em de
senvolvimento, a fim de que seja maximi
zado o potencial de intercambio e de com
plementa<;:ao mutua que podem oferecer as 
respectivas economias nacionais. Nesse con
texto, reiteraram que a chamada coopera
<;:ao Sui-Sui, sem substituir o dialogo Nor
te-Sui, vern complementa-lo, e abre novas 
e amplas perspectivas para a promo<;:ao dos 
interesses pol (ticos e economicos dos pa(
ses em desenvolvimento. Notaram que essa 
coopera<;:ao, por ser igual itaria, tern valor 
exemplar para a implanta<;:ao de uma ordem 
internacional mais justa e que, nessas con
di<;:oes, deve merecer o apoio sustentado e 
urgente da comunidade internacional, in
clusive por intermedio do sistema das Na
<;:oes Unidas. 

Os dais Presidentes passaram em revista a 
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conjuntura latina-americana e coincidiram 
em que as necessidades e aspirac;;oes da 
America Latina representam aspecto priori
tario da ac;:ao diplomatica. Verificaram, 
assim, que os palses latino-americanos, com 
perfi I proprio de atuac;;ao pol ltica para o en
caminhamento e soluc;;ao de problemas in
ternacionais, devem ter participac;:ao efeti
va nas decisoes sabre questoes de interesse 
global. 

Ju lgaram benefice e i mportante o desenvol
vimento de meios flex lveis e eficazes de 
consulta e coordenac;:ao entre os palses da 
regiao, em regime de igualdade, dentro do 
esp(rito de contribuir positivamente para 
assegurar bases justas e igualitarias nas rela
c;;oes entre os Estados, em harmonia com as 
tradic;:oes e a perspectiva universalista que 
caracterizam a atuac;:ao diplomatica da 
America Latina. 

Expressaram sua repulsa a todas as formas 
de hegemonia, blocos ou eixos na America 
Latina, indicando que tais padroes de com
portamento contrariam frontalmente a tra
dic;;ao de independencia e autonomia da 
regiao. Assinalaram, com satisfac;:ao, os es
forc;;os de cooperac;;ao e de integrac;;ao, alia
des a intensificac;;ao do dialogo politico na 
America Latina. 

Sublinharam, ainda, que um dos ideais lati
no-americanos e a plena realizac;:ao demo
cratica e, sabre o assunto, coincidiram em 
que os dois Governos tem firmes compro
missos com o fortalecimento de formulas 
democraticas de convivencia pol ltica e com 
a real izac;:ao da justic;:a social e desenvolvi
mento economico nos respectivos pa(ses. 
Nesse contexte, reiteraram a importancia 
de que sejam plenamente respeitados os di
reitos fundamentais da pessoa humana, os 
quais incluem, alem dos direitos pol lticos, 
os direitos sociais e economicos, e reafirma
ram que a vigencia desses direitos em cada 
um dos pa(ses em desenvolvimento seria 
grandemente faci I itada por u ma atitude 
ma1s positiva por parte das nac;:oes indus-
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trializadas, no quadro dos esforc;;os mun
diais para a remoc;;ao dos obstaculos ao de
senvolvimento e a fim de que se estabelec;;a 
uma sociedade democratica internacional. 

Os Presidentes ratificaram o apoio dos dois 
Governos a Organizac;:ao dos Estados Ame
ricanos e sua adesao aos princlpios e propo
sitos contidos na Carta da Organizac;;ao, e 
reafirmaram a necessidade de envidar esfor
c;;os, no ambito da OEA, com vistas a asse
gurar o aperfeic;;oamento de mecanismos 
existentes para os programas de cooperac;;ao 
entre os pa(ses do Continente. 

Reiteraram sua confianc;;a no Sistema Eco
nomico Latino-Americano como um foro 
de consulta, coordenac;;ao de posic;:oes e 
cooperac;:ao entre os pa(ses da America La
tina. Comprometeram, em particular, o 
apoio de seus Governos para a execuc;;ao 
dos programas de cooperac;:ao ora levados a 
cabo no contexto doSE LA de forma a que 
os diversos mecanismos do Sistema desen
volvam positivamente suas func;:oes e res
ponsabilidades para o atendimento das ex
pectativas dos pa(ses da regiao. 

Manifestaram sua confianc;:a na Associac;;ao 
Latina-Americana de lntegrac;;ao (ALADI), 
reafirmando o decidido apoio pol ltico de 
seus Governos ao processo de integrac;:ao la
tino-americano, e ressaltaram que o Trata
do de Montevideu, de 1980, deve ser um 
dos velculos que conduz a integrac;;ao regio
nal, sendo desejavel que o mesmo seja rati
ficado por todos os pa(ses-membros a curto 
prazo. 

Nesse contexto, convieram em concluir, o 
quanta antes, a negociac;:ao dos acordos de 
alcance parcial e a aprovac;:ao da I ista de 
abertura de mercados, com base nas normas 
e no esp(rito do Tratado de Montevideu 
1980, contemplando particularmente a si
tuac;:ao do Equador, em sua condic;;ao de 
pal's de menor desenvolvimento economico 
relativo. 



Man ifestaram satisfa<;:ao com os progressos 
logrados no desenvolvimento de mecanis
mos eficientes de coopera<;:ao e coordena
<;:ao entre o Brasil e os pa(ses do Acordo de 
Cartagena, nos termos da "Ata de Brasilia", 
de 16 de outubro de 1979. Registraram a 
importancia dos entendimentos entre o 
Brasil e o Grupo Andino em todos os n(
veis. Expressaram seu apoio aos objetivos 
gerais da integra<;:ao latina-americana e a 
uma presen<;:a mais atuante da America 
Latina no cenario internacional, com espe
cial referencia ao "Memoranda de Entendi
mento" entre o Brasil e o Grupo Andino, 
assinado em 17 de janeiro de 1980. 

Ao examinarem as condi<;:6es que prevale
cem na America Central, os Presidentes 
concordaram em que a complexidade e 
amplitude da crise polltica, economica e so
cial centro-americana exigem solu<;:6es 
abrangentes e profundas, capazes de criar 
condi<;:oes para sociedades mais estaveis e 
mais pr6speras, respeitando o direito de 
autodetermina<;:ao para seus povos irmaos, 
assim como o principia de nao-interven<;:ao 
em seus assuntos internos e externos. Com 
esse esplrito, dispuseram-se a envidar o ma
ximo esfor<;:o para propiciar com base na 
solidariedade que os une aos palses da 
America Central, a busca de solu<;:oes justas, 
e convieram em que e necessaria evitar que 
problemas centro-americanos sejam instru
mentalizados no contexto de confronta<;:oes 
alheias a regiao. 

No tocante a El Salvador, os Presidentes 
coincidiram em que corresponde ao povo 
salvadorenho encontrar solu<;:ao pol ltica, 
pacifica e representativa, dentro dos para
metros democraticos, para a crise que atra
vessa, sem ingerencias externas que levem a 
internacionaliza<;:ao e agravamento do con
flito. 

Os dais Presidentes registraram o ex ito da I 
Reuniao dos Ministros das Rela<;:oes Exte
riores dos Pa lses Membros do T ratado de 

Coopera<;:ao Amazonica, realizada em Be
lem do Para em 23 e 24 de outubro de 
1980, e renovaram seu apoio a "Declara<;:ao 
de Belem" e as decis6es adotadas como li
nhas-mestras da coopera<;:ao regional ama
zonica. 

Fieis a vocacao amazon1ca de seus palses, 
os Presidentes reiteraram sua determina<;:ao 
de continuar a cooperar na atual fase de im
plementa<;:ao dos primeiros projetos con
cretos de colabora<;:ao multilateral especifi
camente voltados para a Amazonia. Nesse 
sentido, real<;:aram o significado da I Reu
niao do Conselho de Coopera<;:ao Amazo
nica, a celebrar-se proximamente em Lima, 
de acordo com a convoca<;:ao feita pelos 
Chanceleres em Belem. 

Os dais Presidentes examinaram detidamen
te o estado das rela<;:oes entre ambos os Pa 1-
ses e suas perspectivas futuras. Manifesta
ram, a respeito, sua satisfa<;:ao pelo carater 
dinamico e operacional com que estao sen
do levadas a cabo ou estudadas iniciativas 
concretas de coopera<;:ao em campos prio
ritarios para o desenvolvimento dos dais 
Palses. Expressaram sua disposi<;:ao de pros
segu ir os esfor<;:os tendentes a diversificar 
e ampliar a coopera<;:ao bilateral. 

Os dais Presidentes congratularam-se pela 
feliz circunstancia de que, durante o encon
tro, se tenha procedido a assinatura do Tra
tado de Amizade e Coopera<;:ao. 

Nesse sentido, expressaram sua profunda 
convic<;:ao de que esse instrumento, que sis
tematiza, num quadro de maior hierarquia, 
os princlpios orientadores da coopera<;:ao 
brasileiro-equatoriana, permitira incremen
tar e vitalizar as rela<;:oes bilaterais em todos 
OS seus aspectos, para beneficia mutua dos 
dais palses. 

Manifestaram, ademais, o desejo de que a 
Comissao de Coordena<;:ao Brasileiro-Equa
toriana, criada pelo T ratado que ora se est a-
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belece, venha nao apenas a servir de foro de 
consulta e coordenac;;ao entre os dais palses, 
mas tambem cumpra plenamente sua fina
lidade de avaliar, coordenar, promover e in
crementar o processo de cooperac;;ao bila
teral. 

Levando em considerac;;ao a condic;;ao do 
Brasil e do Equador de palses amazonicos e 
de signatarios do Tratado de Cooperac;;ao 
Amazonica, os dais Presidentes reiteraram 
sua decisao de impulsionar a cooperac;;ao bi
lateral com o objetivo de promover o de
senvolvimento de suas respectivas regioes 
amazonicas. 

Os dais Presidentes analisaram as perspecti
vas referentes a cooperac;;ao bilateral em pro
jet as de interesse para o Equador e convie
ram em determinar a realizac;;ao dos estudos 
pertinentes, atraves dos mecanismos criados 
pelo Tratado de Amizade e Cooperac;;ao, so
bretudo no que diz respeito a aspectos do 
"Plano Putumayo". 

Nesse sentido destacaram o louvavel traba
lho realizado desde 1958 no projeto da Via 
I nterocean ica, e reafirmaram o interesse de 
ambos os Governos de impulsionar a imple
mentac;;ao definitiva dessa importante ini
ciativa de interconexao de transportes entre 
os dais palses. 

Ao examinar o intercambio comercial entre 
os dais palses, os dais Mandatarios expres
saram sua vontade de real izar os maiores 
esforc;;os para orientar e intensificar as rela
<;:oes de comercio bilateral, de forma equita
tiva e mutuamente benefica. 

Os dais Presidentes reconheceram a impor
tancia de troca de visitas entre funcionarios 
governamentais e empresarios dos dais pal
ses, da qual e exemplo expressivo a Missao 
Empresarial que acompanhou o Presidente 
da Republica do Equador em sua visita ofi
cial ao Brasil. Consideraram, a respeito, a 
conveniencia de que as empresas brasileiras 
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de comercio exterior sejam incentivadas a 
promover diretamente a comercializac;;ao de 
produtos equatorianos no Brasi I e em ter
ceiros palses. 

Ressaltaram o significado da cooperac;;ao e 
projetos de desenvolvimento considerados 
urgentes e de especial importancia para o 
Equador, que foram ou serao identificados, 
de comum acordo, com base na lista indica
tiva contida no documento normativo de 
1981. 0 Presidentedo Brasil manifestou ao 
Presidente do Equador o interesse de que o 
Governo equatoriano propicie a realizac;;ao 
de projetos em associac;;ao com firmas bra
sileiras, dentro de um esplrito de integrac;;ao 
e coopera<;:ao, que se forja entre os dais 
palses. 

Por sua vez, o Presidente do Equador 
expressou que seu Governo esta disposto 
a estimular a participac;;ao brasileira para o 
desenvolvimento de tais projetos, bem 
como de inversoes brasileiras no Equador, 
sob a forma de "joint ventures" com capi
tais equatorianos. 

Os dais Presidentes manifestaram sua satis
fac;;ao pela celebrac;;ao do contrato de com
pra e venda de petr61eo atualmente em 
vigor entre a PETROBRAS e a CEPE, assim 
como pelo contrato de processamento de 
petr61eo pela PETROBRAS para o Equador. 

Os dais Presidentes manifestaram interesse 
na continuac;;ao dos entendimentos entre a 
BRASPETRO e a CEPE no sentido de se 
promoverem a explorac;;ao, o desenvolvi
mento e a produc;;ao conjuntas de petr61eo 
em territ6rio equatoriano. 

Os dais Presidentes manifestaram sua satis
fac;;ao com a cooperac;;ao tecnica estabeleci
da entre a PETROBRAS e a CEPE, a qual 
devera ser expand ida e aprofundada. 

Os do is Mandataries d ispuseram que, atra
ves das entidades nacionais competentes, se 



inicie um programa de cooperac;:ao que rati
fique a vontade de seus respectivos Gover
nos de colaborar, dentro do esplrito do 
Acordo sabre Cooperac;:ao no Campo dos 
Usos Paclficos da Energia Atomica, celebra
do em Ouito, em 11 de junho de 1970, na 
execuc;:ao de ac;:oes conjuntas, de conformi
dade com as areas que forem mutuamente 
identificadas. 

Os dois Presidentes observaram, com satis
fac;:ao, a celebrac;:ao, nesta data, do Conve
nio sabre Transportes Marltimos Brasii
Equador, instrumento de apoio ao desen
volvimento do interd1mbio comercial bila
teral, o qual permite assegurar a regularida
de e a eficiencia dos servic;:os de navegac;:ao 
maritima entre os dois palses, a adoc;:ao de 
tarifas e fretes adequados e estaveis e a par
ticipac;:ao majoritaria das bandeiras brasi
leira e equatoriana no trafego maritima de 
cargas gerado por ambas economias. 

Ao examinarem a questao das ligac;:oes 
aereas entre OS dois pa(ses, OS Presidentes 
constataram, com interesse, os resultados 
apresentados pelo interd3mbio aeronautico 
bilateral, manifestando o desejo de que a 
consol idac;:ao das atuais operac;:oes venha 
lanc;:ar as bases para a regulamentac;:ao e o 
disciplinamento formal das relac;:oes no se
tor de transportes aereos. 

Os Presidentes man ifestaram interesse em 
que os entendimentos bilaterais, ora em 
curso, possam ensejar a conclusao, no prazo 
mai_s breve posslvel, de uma Convenc;:ao en
tre o Brasil e o Equador para evitar a dupla 
tributac;:ao e prevenir a evasao fiscal em ma
teria de impasto sabre a renda eo capital. 

Os dois Presidentes manifestaram sua satis
fac;:ao pela assinatura do Acordo Basico de 
Cooperac;:ao Cientlfica e Tecno16gica que 
sistematiza e amplia a colaborac;:ao nesse 
campo e propicia a celebrac;:ao de atos inter
institucionais. A prop6sito, consideram su
mamente promissor o Ajuste Complemen-

tar celebrado, durante a visita, entre o 
CNPq e o CONACYT que permitira o de
senvolvimento de entendimentos proflcuos 
entre as duas entidades. 

Os dais Presidentes se congratularam pela 
assinatura do Acordo Basico de Cooperac;:ao 
Tecnica entre o Brasil e o Equador, que 
vem atualizar a sistematica da cooperac;:ao 
tecnica entre os dois palses, abrindo novas 
possibilidades de colaborac;:ao dentro do 
quadro jurldico-institucional apropriado. 

Os dais Presidentes destacaram as reais pos
si bi I idades de cooperac;:ao entre o Brasi I e o 
Equador no campo das telecomunicac;:oes e 
congratularam-se pela assinatura, durante a 
visita, do Ajuste Complementar ao Acordo 
Basico de Cooperac;:ao Tecnica no campo 
das telecomunicac;:oes. Esse Ajuste, a ser im
plementado pel aTE LEBRAS e pelo I ETE L, 
estabelece um programa especlfico de coo
perac;:ao tecnica visando a dar apoio ao pla
no de emergencia equatoriana para a me
lhoria do sistema nacional de telecomunica
c;:oes. 

Os dois Mandatarios determinaram que 
·continuem os contactos que vem sendo rea
l izados entre autoridades brasi leiras e equa
torianas para o desenvolvimento da coope
rac;:ao bilateral no setor agropecuario e ma
nifestaram o interesse de que prossigam tais 
entendimentos com vistas a formulac;:ao de 
projetos especlficos, que permitam um tra
balho efetivo nesse setor. 

Nesse sentido, os dois Mandatarios acorda
ram impulsionar os programas de formac;:ao 
e treinamento de pessoal equatoriano den
tro do processo de tecnificac;:ao e mecaniza
c;:ao agricola e expressaram seu firme apoio 
aos .programas de cooperac;:ao tecnica para 
o fornecimento e instalac;:ao de uma rede de 
silos, armazens e centros coletores de grao 
no Equador. 

Convieram, igualmente, no interesse red
proco para promover a cooperac;:ao tecnica 
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no setor pesqueiro de ambos as pa(ses, e 
no desejo brasileiro de receber cooperat;;ao 
tecnica do Equador, entre outros campos, 
no desenvolvimento do cultivo de camaroes 
em viveiros bem como em todos as aspec
tos relacionados a explorat;;ao do dende
zeiro. 

Os dais Presidentes concordaram em deter
minar a realizat;;ao de estudos tendentes a 
definir as modalidades de cooperat;;ao entre 
as dais pa(ses no campo da minerat;;ao. 

Os dais Chefes de Estado consideraram a 
conveniencia de cooperar bilateralmente no 
campo da informatica e determinaram se
jam realizados estudos com o fim de detec
tar projetos espedficos de cooperat;;ao nes
se setor. 

Ambos as Presidentes ressaltaram o bam 
andamento das negociat;;oes para o estabele
cimento de um Convenio de Cooperat;;ao 
Tecnica entre as Centrais Eletricas Brasilei
ras S.A. - ELETROBRAS e o lnstituto 
Ecuatoriano de Eletrificaci6n - IN ECE L, 
com vistas a colaborat;;ao entre as empresas, 
especial mente no que tange ao treinamento 
de pessoal. 

Os dais Presidentes demonstraram seu inte
resse pelas atividades que desenvolve o Cen
tro de I nformat;;ao em Pre- I nvestimento 
para a America Latina e o Caribe (CIP). 
Reconheceram igualmente a importancia da 
cooperat;;ao que possa proporcionar a Fi
nanciadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
ao Programa de Promot;;ao de Consultoria 
e Tecnologia do Cl P, em beneHcio da 
regiao. 

Os dais Presidentes mostraram especial in
teresse pel a cooperat;;ao teen ica entre o Bra
si I e o Equador no campo da format;;ao pro-

fissional. Nesse sentido, expressaram sua sa
tisfat;;ao pela assinatura do Ajuste Comple
mentar ao Acordo Basico de Coopera<;:ao 
Tecnica na mencionada area, que sera exe
cutado pelo SENAI eo SECAP. 

No campo da format;;ao profissional, as dais 
Mandatarios coincidiram na necessidade de 
que, em futuro proximo, as instituit;;oes ho
m61ogas de ambos as Pa (ses cheguem a for
malizar atraves de instrumentos adequados 
e par via diplomatica, um acordo de coope
rat;;ao que permita a funcionarios equatoria
nos participar em cursos organizados pela 
Fundat;;ao para o Desenvolvimento dos Re
cursos Humanos do Estado do Rio Grande 
do Sui, e ao mesmo tempo, compartir a 
experiencia equatoriana na area de pre
i nvesti menta. 

Os Chefes de Estado expressaram sua con
fiant;;a em que as conversat;;oes que mantive
ram, conduzidas em atmosfera de expressi
va cordialidade e de franco entendimento, 
contribuirao para consolidar e expandir 
ainda mais as relat;;oes de amizade e coope
rat;;ao entre as dais pa(ses. 

Reiteraram, ademais, sua convict;;ao de que 
0 estreitamento dos multiplos lat;;os que 
unem o Brasil eo Equador representa valio
so aporte aos elevados prop6sitos de frater
nidade e integrat;;ao perseguidos pela comu
nidade latina-americana. 

0 Presidente Osvaldo Hurtado agradeceu 
efusivamente a hospitalidade que o Gover
no eo povo do Brasil brindaram a sua espo
sa, a sua comitiva e a ele mesmo, durante 
sua frut(fera estada no Brasil, e convidou o 
Presidente Joao Figueiredo a visitar oficial
mente o Equador, convite que foi aceito 
com particular satisfat;;ao. 

* Na pagina 148, sec;:ao Tratados, Acordos, Convenios, as textos dos Acordos entre o Brasil e o Equador, assinados 
par ocasiao da visita do Presidente Osvaldo Hurtado Larrea. 
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men sag em do presidente 
joao figueiredo 

ao congresso nacional 
Trecho sabre polltica externa extraldo da Mensagem 
do Presidente Joao Figueiredo ao Congresso Nacional, em 1 ~ 
de mar<; a de 1982, par ocasiao da Abertura da Sessao Legislativa. 

No anode 1981, situac;:oes conflitivas em 
diversas regioes permaneceram irredutlveis 
ou se agravaram. Na dimensao Leste-Oeste, 
a exacerbac;:ao ret6rica e as repetidas indica
c;:oes de que a corrida armamentista se ace
lera, na busca de ilus6rias superioridades fa
ram fatores claramente negativos para a 
convivencia internacional. De outro lado, 
apesar dos serios esforc;:os para retomar EJS 

negociac;:oes Norte-Sui, nao se amenizaram 
as dificuldades que se impoem aos pa(ses 
em desenvolvimento na esfera do comercio 
e do financiamento internacionais. 

Apesar da conjuntu13 diflcil, a pol ltica ex
terna brasi leira foi fie I aos seus objetivos de 
paz e de desenvolvimento. A coerencia, 
aliada a clareza de prop6sitos, e, neste mo
menta, valor fundamental na definic;:ao de 
nosso perfil externo. Na medida de nossas 
possibilidades de influencia, que sao limita
das, os esforc;:os para desanuviar tensoes e a 
defesa do d iillogo e da tolerancia tornam
se, assim, alem da aplicac;:ao dos prindpios 
basicos da diplomacia brasileira, verdadei
ras respostas as diflceis situac;:oes que en
frentamos. 

0 agravamento da tensao Leste-Oeste, 
que, ao final do ano, deu tenues indicac;:oes 
de que possa ceder em areas espec(ficas, 
explica a enfase dos pronunciamentos bra
sileiros em favor da paz. Nossa condic;:ao de 
pals ocidental e nossa realidade de Terceiro 
Mundo convocam permanentemente a di
plomacia brasileira para o dialogo e para a 
tolerancia. A defesa mais perfeita, com me
lhores possibilidades de exito, dos valores 
ocidentais e a que se funda no plena res
peito a esses mesmos valores. E, assim, sus
tentou o Brasil repetidamente, a necessida
de de soluc;:oes diplomaticas, justas e cons
trutivas, para as questoes internacionais, 
fundadas no dialogo, no respeito mutua e 
na negociac;:ao. lnstituiu-se na necessidade 
de que sejam realizados esforc;:os realmente 
efetivos pelo desarmamento, especialmente 
nuclear, e condenaram-se os gastos verda
deiramente absurdos com arsenais ja capa
zes de levar a uma impensavel destruic;:ao da 
vida humana. 

Ainda no mesmo diapasao, tem o Brasil to
rnado atitude firme na questao da transfe
rencia para cenarios regionais do quadro 
global da confrontac;:ao. Condena, qualquer 

17 



que seja seu pretexto, viola<;:oes de sobera
nia e interven<;:6es, diretas ou indiretas, que 
ferem 0 direito da autodetermina<;:ao e sao 
motivo permanente de perpetua<;:ao de con
flitos e impasses. 0 respeito as circunstan
cias locais e a trilha que deve ser explorada 
na solu<;:ao de contenciosos regionais. 

No outro grande eixo do sistema interna
cional, o Norte-Sui, o acontecimento cen
tral foi sem duvida a Reuniao lnternacional 
sabre Coopera<;:ao e Desenvolvimento, real i
zada em Cancun, no Mexico, em outubro. 
A ela compareceram Chefes de Estado ou 
seus representantes de alto nlvel de 22 pal
ses. Poden'l ter sido este um dos momentos 
fundamentais do Iongo e penoso processo 
de negocia<;:ao entre pa(ses desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Por motivo de enfer
midade, o Presidente da Republica nao 
pode comparecer a esse encontro, tendo 
sido representado pelo Ministro Saraiva 
Guerreiro. Levava este instru<;:oes para, 
guardando fidelidade as reivindica<;:oes leg(
timas dos pa(ses em desenvolvimento, de
fender a posi<;:ao de que, dado o alto grau 
de interdependencia do sistema economico 
internacional, a atitude positiva que se 
espera dos palses do Norte justifica-se pelos 
beneflcios que traria para toda a economia 
mundial, inclusive os pr6prios palses indus
trializados. Outro ponto da posi<;:ao brasi
leira apresentado em Cancun refere-se a ne
cessidade de que seja lan<;:ado, nas Na<;:oes 
Unidas, um processo de negocia<;:6es globais 
sabre a problem<hica economica contempo
ranea. Os resultados de Cancun serao avalia
dos pela propria repercussao que possam vir 
a ter na evolu<;:ao do debate Norte-Sui. A 
curta prazo, alguns indlcios favoraveis po
dem ser detectados na criac;:ao de um "sen
timento positivo" em relac;:ao a necessidade 
de negocia<;:ao e, mais concretamente, na 
boa acolhida dada as ideias da criac;:ao de 
uma filial de energia no Banco Mundial. De 
outro lado, a reuniao evidenciou areas de 
dificuldade, como, por exemplo, a manu
tenc;:ao de posturas rlgidas na area do co-
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merc1o e do financiamento por parte de 
alguns palses desenvolvidos. 

Se o anode 1981 exigiu aten<;:ao particular 
aos temas globais e aos temas multilaterais, 
nao menos importante foi procurar manter 
e mesmo intensificar o ritmo de nossos rela
cionamentos bilaterais, no mundo em de
senvolvimento e no mundo desenvolvido. 
Para a diplomacia brasileira, que responde 
as necessidades de uma sociedade comple
xa, com problemas estruturais ainda graves, 
nao ha alternativa senao a da presen<;:a uni
versal, da busca permanente de oportunida
des de empreendimentos comuns, na base 
do respeito mutua, e para beneficia dos 
palses envolvidos. 

Seria diflcil encontrar um tema que resu
misse o processo latina-americana neste 
ultimo ano. Se e valido manter o foco na 
ideia de mudan<;:a e de transforma<;:ao, nao 
menos valido e localizar, na diversidade das 
op<;:oes nacionais e na varia<;:ao dos modos 
de contacto internacional, fatores caracte
rlsticos. da comunidade latina-americana. 
Em nossa polltica regional, os objetivos 
centrais sao os de aprofundar os nossos 
relacionamentos em todos os nlveis, com 
base especialmente no absoluto respeito as 
individualidades nacionais e ao principia da 
nao-interven<;:ao. 

Para tanto, nossa atitude esta moldada 
pelos valores da coopera<;:ao e da solidarie
dade. Defendemos os ideais de integra<;:ao e 
condenamos todas as tentativas de introdu
zir elementos de pol ltica de poder em nos
so continente. Sao esses valores e ideais 
uma de nossas conquistas hist6ricas, que 
nos tornam mesmo peculiares num mundo 
de tanta perturbac;:ao, pais perm item a cons
truc;:ao de formas duradouras de convlvio 
pacifica. E fundamental preservar essa con
qu ista e buscar sempre encontros pol (ticos 
que incorporem esse ideal. 

0 Presidente da Republica engajou-se pes
soalmente neste esfor<;:o de convlvio com 



palses latino-americanos. Neste ana de 
1981, visitou a Argentina, a Colombia e o 
Peru e recebeu no Brasil os Presidentes da 
Colombia e da Venezuela. Nesses contactos, 
o tom foi sempre o da franqueza e amizade, 
as conversas foram fecundas par partirem 
de bases comuns, s61idas, e estarem alimen
tadas pelo mesmo projeto de sol idariedade 
e de paz. Esta, assim, quebrada a tradic;:ao 
que transformava em eventos raros os en
contros de alto n (vel na America Latina. 
Temos uma vontade comum de integrac;:ao, 
e nao devemos omitir nenhum instrumento 
diplomatico para realiz<Ha plenamente. 

Alem desses contactos pessoais de cupula, 
foram numerosas as missoes tecnicas e de 
nlvel ministerial trocadas com nossos vizi
nhos. Paralelamente, nos organismos multi
laterais latino-americanos, nossa atuac;:ao foi 
intensa e sempre voltada para seu aperfei
c;:oamento e plena realizac;:ao de suas melho
res vocac;:oes. Assim pautamos nossa pol(
tica no Tratado da Bacia do Prata, no Tra
tado de Cooperac;:ao Amazonica, assim 
como no SELA, na ALADI e na OLADE. 

Alem dos aspectos especlficos da coopera
c;:ao economica e tecnica, temos procura
do sublinhar nas reunioes pol(ticas do orga
nismo interamericano, a OEA, a necessi
dade de que prevalec;:am os princ(pios da 
autodeterminac;:ao e da nao-intervenc;:ao 
para que o nosso continente nao se conta
mine com as confrontac;:oes de ambito mun
dial. 

Outra dimensao prioritaria do relaciona
mento internacional do Brasil esta nos pa(
ses africanos. Desde 1980, ja se tornava ma
nifesto que ultrapassavamos a "fase explo
rat6ria" dos contact as africa nos, e entrava
mos numa "etapa de construc;:ao, de trocas 
de· experiencias e de cooperac;:ao". Alcan
c;:ou-se plenamente o que chamaria de um 
"ritmo de regularidade" nos contactos com 
os pa(ses africanos. Em 1981, vieram ao 
Brasil, par motivac;:oes variadas, mais de 20 

m1ssoes oficiais nigerianas, entre diploma
ticas, parlamentares e tecnicas. Multiplica
ram-se os exemplos da intensificac;:ao das 
formas de intercambio, ressaltando, par sua 
expressividade, as visitas ao Brasil do Presi
dente do Mali e do Vice-Presidente de 
Gana, e, tambem, o fato de que os Chance
leres dos pa(ses que o Ministro Sara iva Guer
reiro visitou em 1980 ja in iciaram a retri
buic;:ao daquelas visitas. 

Nossa pol ltica africana favoreceu o desen
volvimento economico e a plena autodeter
minac;:ao e soberania das nac;:oes africanas, e 
que propugnam par que o continente esteja 
livre das tensoes projetadas pelos conflitos 
globais. 0 Brasil tem confiado e continua a 
confiar no esplrito de autentica indepen
dencia que inspira as nac;:oes africanas. De 
outro lado, temos sublinhado, de varias for
mas, a nossa posic;:ao de repudio as praticas 
odiosas do aparte(smo, que r}lerece a mais 
cabal condenac;:ao da comunidade das na
c;:oes. Preocupa-nos nao somente o aspecto 
etico dessa questao, que e grav(ssimo, mas 
tambem o fato de que o aparte(smo tem 
sido um elemento de gerac;:ao permanente 
de formas de intervencionismo e agressao. 
Esperamos que o processo de independen
cia na Nam lbia possa ser alcanc;:ado plena
mente e com justic;:a ainda em 1982. 0 Bra
sil ap6ia os esforc;:os legltimos que possam 
levar a bam termo esse objetivo, com base 
no plano das Nac;:oes Unidas. 

Tem sido particu larmente expressiva a apro
ximac;:ao com os pa(ses arabes, e o ana de 
1981 foi marcado par importantes trocas 
de visitas ministeriais e tecnicas. Tambem 
aqui se desenham ritmos regulares de rela
cionamento, com proveito para o Brasil e 
para os seus parceiros. No Oriente Media a 
diplomacia brasileira tem tido um dos pa
peis mais criativos no esforc;:o de descobrir 
mecanismos de concretizac;:ao do processo 
de aproximac;:ao. 0 apoio a presenc;:a de em
presas de servic;:os, a criac;:ao de instituic;:oes 
financeiras bilaterais, a busca de esquemas 
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tripartites para operac;:oes em pa(ses doTer
ceiro Mundo sao exemplos dessa atividade, 
cujo exito e notavel porque luta contra fa
tares adversos, dos quais 0 principal e exa
tamente o de seu ineditismo. 

A situac;:ao pol ltica no Oriente Medio nao 
apresentou, infel izmente, sinais de progres
so. Ao contrario, o drama libanes e as reite
radas formas de violac;:ao do direito interna
cional evidenciam um impasse, que alguns 
tentam superar pela forc;:a. A posic;:ao brasi
leira quanto as quest6es do Oriente Medio e 
conhecida e se tem pautado pelo apoio a 
iniciativas que acreditamos sejam condu
centes a criac;:ao de bases para uma paz glo
bal e duradoura na regiao. A posic;:ao brasi
leira, que e de principia, indica, como 
requisitos basicos para a paz, a retirada com
pleta das forc;:as de ocupac;:ao de todos os 
territ6rios arabes; o exerclcio do direito do 
povo palestino a plena autodeterminac;:ao, a 
independencia e a soberania; a necessidade 
de que a Organizac;:ao para a Libertac;:ao da 
Palestina participe das negociac;:6es para a 
paz; e finalmente, o reconhecimento do di
reito de todos os Estados da regiao, inclu
sive Israel, a existirem em paz dentro de 
frontei ras reconhecidas. 

0 relacionamento com o conjunto dos pal
ses industrializados nao foi descurado. Pro
curou a diplomacia brasileira aprofundar a 
convivencia que se ap6ia nos v(nculos tradi
cionais que mantemos com as democracias 
industrializadas. A tonica de nossa atuac;:ao 
foi a da busca de modos de relacionamento 
marcados pela igualdade e pelo dialogo, em 
que nao deixassemos de assumir, como pals 
ocidental que somos, uma atitude ativa e 
em que indicassemos nossas posic;:oes pr6-
prias e independentes. Apresentamo-nos 
com voz clara e procurando demonstrar 
a necessidade de que se superem as ideias e 
conceitos que tentam reduzir o Ocidente a 
uma equac;:ao estrategica, em preju lzo do 
precioso acervo de valores que o comp6e. 

Nas visitas presidenciais a Franc;:a, Portugal 
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e a Republica Federal da Alemanha, amiza
des tradicionais e v(nculos proflcuos foram 
renovados por meio de conversac;:6es extre
mamente expressivas e de alto proveito 
para o Brasil. Nao menos importante foi o 
estabelecimento do dialogo pol (tico com o 
Governo dos Estados Unidos da America 
do qual foi momenta significativo a visita 
do Vice-Presidente George Bush a nosso 
pals. 

Outro fato auspicioso nas relac;:6es com o 
mundo industrializado foi, sem duvida, a 
visita que realizou ao Brasil o Primeiro-Mi
nistro Trudeau, do Canada, pals como qual 
temos relac;:6es tradicionais que ora ganham 
novo impulso. As visitas de alto nlvel que 
tem ocorrido recentemente sao demonstra
c;:ao da capacidade de renovac;:ao e criativi
dade da diplomacia dos dois pa(ses. 

Ainda valeria mencionar que as relac;:6es do 
Brasil com os palses do Leste Europeu fo
ram expressivas no campo do comercio e da 
economia com a troca de missoes economi
cas relevantes com palses da regiao. 

Mantem o Brasil sua disposic;:ao de dar 
maior impulso as relac;:6es com os palses 
asiaticos, como a China e os que compoem 
a ASEAN, com os quais tambem trocamos 
miss6es importantes na area comercial, sob 
ausplcios do governo federal. 

Como ja indiquei, o ano foi marcado pelos 
esforc;:os multilaterais orientados no sentido 
de retomar o dialogo Norte-Sui, que se 
concentraram na reuniao de Cancun e na 
Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas. Nao 
obstante se tenha del ineado um "sentimen
to comum" em torno da necessidade de 
aproximar posic;:oes dos palses do Norte e 
do Sui, o fato e que as tendencias protecio
nistas continuam a se manifestar fortemen
te e a punir economias, como a brasileira, 
que tem dado palpavel contribuic;:ao a solu
c;:ao da crise mundial. Tao grave e a tenden
cia, que se observam iniciativas de criar dis
tinc;:oes entre os pa(ses em desenvolvimen-



to, "graduando" alguns, que, passariam a 
ter bloqueadas vantagens a que tem acesso 
por sua condic:;:ao de pals em desenvolvi
mento. Tal proposta e injusta porque parte 
de diagn6sticos falaciosos do que seja a si
tuac:;:ao de subdesenvolvimento, que passa a 
esgotar-se em configurac:;:oes estatlsticas su
perficiais e setoriais, sem compreensao das 
estruturas mais profundas. 

Tais foram as linhas mestras da atividade di
plomatica do governo no ano de 1981. A 
ac:;:ao externa procurou manter coerencia 
com seu objetivo de paz e de desenvolvi
mento. A disposic:;:ao para o dialogo e para 
a cooperac:;:ao foram marcas cotidianas do 
trabalho da Chancelaria. Nao somas um 
povo com vocac:;:5es de dominac:;:ao e de he
gemonia; ao contrario, isto repugna a nossa 
Indole e contradiz nosso interesse. 0 esfor
c:;:o diplomatico consistiu essencialmente em 
exprimir com clareza esta disposic:;:ao brasi
leira para a sol idariedade e para a toleran
cia, para o perfeito exerclcio da democra
cia, tanto no plano interno quanta no di
plomatico. 

Essa linha de conduta diplomatica vem 
sempre encontrando apoio na sociedade 
brasileira e, muito especialmente, no Con
gresso Nacional. 

america latina 

As relac:;:5es Brasil-Argentina mantiveram
se no alto n(vel que as tem caracterizado. 0 
Presidente Figueiredo avistou-se com o Pre
sidente da Nac:;:ao Argentina, em Paso de los 
Libres, em maio, ocasiao na qual foram 
examinadas as relac:;:5es bilaterais, regionais 
e a situac:;:ao pol (tica internacional. 

Ressaltem-se as visitas oficiais do Ministro 
do Exercito a Argentina e do Comandante 
em Chefe do Exercito Argentino e Membra 
da Junta Militar de Governo daquele pals 
ao Brasil. 

A cooperac:;:ao Brasil-Argentina cintinuou a 
desenrolar-se sign ificativamente, valendo 
destacar as diversas trocas de opini5es entre 
representantes das duas nac:;:oes, com vistas 
a implementac:;:ao de acordos celebrados a 
epoca das visitas presidenciais de um e 
outro pa(s no decurso de 1980, tais como 
OS relatiVOS a energia nuclear, a interligac:;:ao 
de sistemas eletricos, a construc:;:ao de uma 
ponte sabre o rio lguac:;:u, ao fornecimento 
de gas natural argentino ao Brasil, a facilita
c:;:ao do turismo e a transportes marltimos. 

Com o Uruguai tiveram especial destaques 
as negociac:;:5es para celebrac:;:ao de um novo 
Protocolo de Expansao Comercial, em subs
tituic:;:ao ao conclufdo em 1975, a luz do 
quadro estabelecido pela Associac:;:ao Latina
Americana de I ntegrac:;:ao. 

Na area de cooperac:;:ao tecnica, especial
mente no setor energetico, merecem regis
tro os encontros para o aproveitamento de 
reservas de carvao e energia e61 ica, alem do 
significative progresso com vistas a interli
gac;:ao eletrica entre ambos os palses. 

Desenvolveram-se importantes contactos 
atraves de troca de visitas dos membros das 
sec;:5es brasileira e uruguaia da Comissao 
para o Desenvolvimento da Lagoa Mirim, 
bem como pela visita ao Brasil do Chefe do 
Estado-Maior do Exercito do Uruguai. 

Entrou em vigor o Acordo de Cooperac:;:ao 
Sanitaria entre os dais pa(ses. 

Com o Paraguai, as relac:;:oes continuaram a 
ser caracterizadas pelo dinamismo e pela 
amplitude, centradas em empreendimentos 
do porte da hidreletrica binacional de ltai
pu, e em outros expressivos instrumentos 
de cooperac;:ao. 

Por ocasiao de minha visita a Assunc;:ao, fa
ram restitu(dos, num gesto de amizade, os 
docu mentos do Arqu ivo Publico daquele 
pals. 
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Salientem-se, ainda, as numerosas visitas ao 
Brasil e ao Paraguai de autoridades, a n (vel 
ministerial, dos dois pa(ses. 

Por troca de Notas, foi conclu (do acordo 
entre os dois pa(ses para ampliar o escopo 
da Comissao Mista Brasileiro-Paraguaia 
para a Constru<;:ao de Estradas. 

0 G E I POT prossegu iu estudo de engenha
ria preliminar relativo ao trecho ferroviario 
Assun<;:ao-Salto del Guaira e passou as 
maos das autoridades paraguaias a minuta 
do anteprojeto respectivo. 

Nas rela<;:6es com o Chile destaca-se a reali
za<;:ao, em Brasilia, da VI Reuniao da Co
missao Especial de Coordena<;:ao Brasileiro
Chilena, a qual possibilitou avalia<;:ao do 
relacionamento entre ambos os palses. Fa
ram examinados temas relativos ao inter
cambia comercial, a coopera<;:ao financeira, 
aos transportes, ao turismo, a coopera<;:ao 
tecnica, cientlfica e tecnol6gica, bem como 
a coopera<;:ao no campo cultural. 

Quanta ao intercambio comercial, o Brasil. 
continuou a ser importante comprador de 
cobre chilena, verificando-se, ao mesmo 
tempo, expressivo fluxo de exporta<;:oes de 
produtos brasileiros para o Chile. 0 Brasil 
participou, com numerosas firmas, da Feira 
I nternacional de Santiago. 

Foi realizada, em Santa Cruz de Ia Sierra, a 
XII Reuniao de Chanceleres dos Palses da 
Bacia do Prata, com a presen<;:a dos cinco 
Chanceleres dos palses da regiao. 

No ambito do Comite lntergovernamental 
Coordenador, os Grupos de Trabalho das 
Areas Basicas celebraram proveitosas reu
ni6es. Realizou-se, em Bras(iia, a Reuniao 
do Grupo de Trabalho da Area Basica sabre 
Recursos H (dricos e outros Recursos Natu
ra is da Bacia do Prata, na qual foram apro
vadas recomenda<;:oes de especial interesse 
para a regiao e para a coopera<;:ao multi late
ral entre os pa(ses-membros. 
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A intensifica<;:ao do relacionamento com os 
pa(ses que comp6em a regiao amazonica 
teve como marcos as visitas oficiais que rea
lizei a Colombia, em mar<;:o, e ao Peru, em 
junho, bem como as visitas ao Brasil do Pre
sidente da Venezuela, em agosto, e do Presi
dente da Colombia em setembro. 

0 elevado conteudo de coopera<;:ao das rela
<;:oes bilaterais traduziu-se na celebra<;:ao de 
acordos em setores expressivos e no incre
mento substancial da colabora<;:ao economi
ca, comercial, cultural, tecnica e cientlfico
tecnol6gica, com enfase no setor energetico, 
abrangendo a hidreletricidade, o petr61eo e 
o gas, o carvao e os usos padficos da ener
gia nuclear. 

Cabe ressaltar a atua<;:ao relativa a normali
za<;:ao das rela<;:oes entre o Peru eo Equador, 
afetadas por incidentes fronteiri<;:os ocorri
dos no in(cio de 1981. Com a anuencia e 
coopera<;:ao dos G overnos do Peru e do 
Equador, o Brasil, os Estados Unidos da 
America, a Argentina e o Chile envidaram 
esfor<;:os para o restabelecimento da norma
l idade e supera<;:ao dos incidentes ocorridos. 
As gestoes, coordenadas em Brasilia e em
preendidas junto aos governos equatoriano 
e peruano, obtiveram exito, tendo OS dois 
palses manifestado seu apre<;:o pela a<;:ao 
exercida. 

Prossegu iram as negocia<;:6es relativas a 
compra de gas natural boliviano pelo Bra
sil. Nesse contexto, os Ministros das Minas 
e Energia do Brasil e da Energia e Hidrocar
bonetos da Bol (via reiteraram o interesse 
dos dois governos no projeto de constru<;:ao 
do gasoduto Santa Cruz de Ia Sierra/Sao 
Paulo. Encontra-se atualmente em fase de 
elabora<;:ao o estudo de engenharia basica 
do referido gasoduto. 

Ao reunir-se, pela primeira vez, a Comissao 
Tecnica Bilateral encarregada de examinar 
o reescalonamento da d (vida bol iviana, a 
Delega<;:ao brasileira reiterou a disposi<;:ao 



do governo de encontrar soluc;;ao que aten
dendo aos interesses de ambas as partes, 
possibilite ao governo boliviano prosseguir 
no saneamento de sua economia. 

A visita presidencial a Colombia e a do Pre
sidente colombiano ao Brasil foram demons
trativas do nlvel elevado que alcanc;;aram as 
relac;;oes entre os dais palses. Os entendi
mentos alcanc;;ados e a assinatura de impor
tantes acordos, relativos aos usos paclficos 
de energia nuclear, a cooperac;;ao cientlfico
tecnol6gica e a cooperac;;ao tecnica ilustram 
as perspectivas abertas a intensificac;;ao das 
relac;;oes com a Colombia. A reuniao do Co
mite Misto Siderbras-Carbocol permitiu 
progressos substanciais no exame de medi
das tendentes a implementac;;ao do Acordo 
para a Explorac;;ao do Carvao Coqueificavel. 
A celebrac;;ao de convenio para a interliga
c;;ao eletrica Leticia-Tabatinga, entre a Ele
trobras e o lnstituto Colombiano de Ener
gia Eletrica representou exemplo do mais 
alto significado quanta ao potencial de 
cooperac;;ao entre os dais palses e, ainda, no 
ambito mais amplo do Tratado de Coope
rac;;ao Amazonica. 

As relac;;oes com o Equador foram dinami
zadas com a assinatura do Acordo Opera
tivo sabre Cooperac;;ao em Projetos de De
senvolvimento. 0 referido instrumento, 
alem do significado pol (tico, abre ampla 
gama de possibilidades de cooperac;;ao no 
campo da exportac;;ao de servic;;os, tecnolo
gia e bens de capital. 

Visitou o Brasil missao chefiada pelo Secre
tario-Geral do Ministerio das Relac;;oes 
Exteriores do Equador, com o objetivo de 
preparar a visita do Presidente Oswaldo 
Hurtado. 

Com a Guiana, diversas foram as iniciativas 
para intensificar a cooperac;;ao bilateral. A 
visita a Georgetown de missao organizada 
pelo ltamaraty, chefiada pelo Governador 
do Territ6rio Federal de Roraima, propi-

ciou a analise de temas importantes para as 
relac;;oes regionais, tais como: o estabeleci
mento de conexoes rodoviarias, aereas e de 
sistemas de telecomunicac;;oes; cooperac;;ao 
tecnica na area da produc;;ao mineral; coope
rac;;ao no setor hidreletrico. 

Alem da assinatura de um Acordo de 
Cooperac;;ao Sanitaria, mencione-se o in(cio 
dos servic;;os regulares da companhia aerea 
gu ianense ate Boa Vista e das conversac;;oes 
sabre cooperac;;ao aerea do alcool combus
tlvel. 

A visita do Presidente da Republica ao Peru 
ressaltou o expressivo patamar em que se 
encontram as relac;;oes bilaterais eo alto n (
vel de entendimento que as preside. Foram 
assinados, na ocasiao, uma serie de instru
mentos de especial relevancia, entre os 
quais: o Acordo sabre I nterconexao Rodo
viaria; o novo Acordo de Cooperac;;ao sabre 
os usos paclficos da energia nuclear; acor
dos relativos a concessao de creditos brasi
leiros para projetos e obras hidreletricas no 
Peru. 

Ressalte-se, ainda, a visita ao Brasil do Se
cretario-Geral das Relac;;oes Exteriores do 
Peru e a participac;;ao do Brasil na I Reuniao 
Tecnica Especial izada sabre a interconexao 
das bacias do Amazonas, Orenoco e Prata. 

Com o Suriname, destacou-se a cooperac;;ao 
entre o lnstituto Rio Branco eo Ministerio 
das Relac;;oes Exteriores daquele pals, com 
vistas a organizac;;ao de um Curso de Treina
mento de Diplomatas do Suriname. 

Manteve-se em alto n I vel o relacionamento 
entre o Brasil e a Venezuela. 

Esteve em visita oficial ao Brasil, o Presi
dente Luiz Herrera Camp(ns. Na oportuni
dade foi assinada Declarac;;ao Conjunta, 
onde se registraram os entendimentos havi
dos entre os dais Chefes de Estado e o im
pulso dado as iniciativas para ampliar a 
cooperac;;ao bilateral. 
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0 Chanceler venezuelano V8IO ao Brasil 
para consultas como Ministro Sara iva Guer
reiro sabre a coordena<;ao latina-americana 
em materia de pol (tica extern a. A convite 
do Chanceler brasileiro, o Ministro Zambra
no voltou ao Brasil em visita oficial, ocasiao 
em que se procedeu ao exame da coopera
<;ao bilateral com vistas a seu aperfei<;oa
mento. 

Realizou-se, em 1981, a II Reuniao da Co
missao de Coordena<;ao Brasileiro-Vene
zuelana. As delibera<;oes da reuniao giraram 
em torno dos temas: transportes; coopera
<;ao economica, comercial e industrial; coo
pera<;ao tecnica, cultural, cient(fica e tecno-
16gica; e desenvolvimento regional. 

No quadro do Tratado de Coopera<;ao 
Amazonica, foram realizados, em Lima, En
contros Tecnicos Setoriais (Belem, outubro 
de 1980). A agenda dos Encontros incluiu 
as seguintes areas prioritarias para a coope
ra<;ao regional: coopera<;ao tecnica em ma
teria de desenvolvimento regional; coopera
<;ao para a infra-estrutura de transportes e 
telecomunica<;oes; e estudos sabre a conve
n iencia da cria<;ao de um fu ndo de pre-inves
timento. 

A convite do Secretario de Rela<;oes Exte
riores do Mexico, o Ministro das Rela<;oes 
Exteriores visitou oficialmente aquele pals 
e entrevistou-se com o Presidente da Repu
blica Lopez Portillo. Foram analisadas as 
possibilidades de se intensificar a coopera
<;ao bilateral. 

Realizou-se na Cidade do Mexico a Segunda 
Reuniao da Subcomissao Economica e Co
mercia! Brasileiro-Mexicana. Na oportuni
dade, exam inaram-se seus avan<;os e reco
mendaram-se novas a<;oes para cumprimen
to do Memorandum de Entendimento 
sabre Coopera<;ao Economica e Industrial, 
assinado entre os dais pa(ses. 

0 Brasil e a Comunidade de Dominica esta-
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b8lecer8m rel8t;5es diplomatic8s em 9 de fe· 
vereiro. A Missao diplomatica brasileira, de 
carater cumulativo, tem sede em Port-Of
Spain, na Republica de Trinidad e Tobago. 

Realizou visita oficial ao Brasil o Ministro 
das Rela<;oes Exteriores de Honduras. Na 
ocasiao, foi recebido em audiencia por mim 
e outras altas autoridades. Durante as entre
vistas que manteve com o Ministro Saraiva 
Guerreiro examinou-se a situa<;ao polltica 
internacional e o desenvolvimento das rela
<;oes bi latera is. 

0 Brasil se fez representar nas solenidades 
de independencia de Belize, atendendo 
a convite do Primeiro Ministro George 
Price. 

Convidado pelo Primeiro-Ministro de Anti
gua e Barbuda, o Brasil enviou delega<;ao as 
solenidades de independencia do novo Esta
do-cari benho. 

0 Ministro do Exterior da Nicaragua, rea
lizou visita oficial ao Brasil. Aqui foi rece
bido pelo Vice-Presidente da Republica em 
exerdcio do cargo de Presidente da Repu
blica, e outras autoridades. Nos encontros 
que mantiveram, os Chanceleres do Brasil 
e da Nicaragua trocaram pontos de vista sa
bre pol(tica internacional e analisaram no
vas perspectivas para o relacionamento bi
lateral. 

africa 

Em prosseguimento a pol (tica de aproxima
<;ao com os pa(ses vizinhos do outro lado 
do Atlantica, o Brasil intensificou seu rela
cionamento com o Continente africano, so
bretudo com as na<;oes de lingua comum. 

0 desenvolvimento da coopera<;ao econo
mica, comercial, tecnica e cultural com o 
Continente consolidou a posi<;ao do Brasil 



entre as na<;:oes africanas como parceiro co
mercia I de peso e como importante forne
cedor de bens, servi<;:os, tecnologia e assis
tencia tecnica. 

A firme condena<;:ao brasileira a pol ltica do 
"apartheid"' as agressoes su 1-africanas a 
pa(ses vizinhos e a ilegal manuten<;:ao do 
dominio de Pretoria sabre a Namibia refor
<;:ou a posi<;:ao do Brasil como interlocutor 
confiavel dos paises africanos. 

I numeras visitas ao Brasil de personalidades 
africanas revelaram, igualmente, o estreita
mento substancial das rela<;:oes com o Con
tinente. 

Merece men<;:ao especial a visita, em setem
bro, do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
de Mo<;:ambique, Joaquim Chissano. A vin
da do Chanceler mo<;:ambicano proporcio
nou a continua<;:ao do dialogo politico di
reto entre os dais governos, praticamente 
iniciado quando da viagem do Ministro das 
Rela<;:oes Exteriores a Maputo, em junho de 
1980. Serviu ainda de base para o encami
nhamento de importante programa econo
mico conjunto para a explora<;:ao de jazidas 
de carvao em Mo<;:ambique, o qual come<;:a 
a ser implementado com financiamento 
da OPEP. Foi assinado, na oportunidade, 
um Acordo de Coopera<;:ao entre os dais 
pafses 

Ressalte-se tambern a visita, em outubro, 
do Presidente da Republica do Mali e Pre
sidente da Confer€mcia de Chefes de Estado 
do Com ite I nterestatal da Luta Contra a 
Seca no Sahel (CI LSS), General Moussa 
Traore. Na ocasiao, os Chanceleres dos dais 
paises assinaram um Acordo para a cria<;:ao 
de uma Comissao Mista de Coopera<;:ao 
Economica Brasil-Mali e um Acordo de 
Coopera<;:ao Cultural, Cientlfica e Tecnica. 

Em julho, realizou visita oficial ao Brasil o 
Vice-Presidente da Republica de Gana, Dr. 
J.W.S. de Graft-Johnson. Foi assinado um 

Protocol a de I nten<;:oes entre os Governos 
brasileiro e ganense, destinado a contribuir 
para a intensifica<;:ao das rela<;:oes comer
ciais bilaterais. 

No quadro do relacionamento desenvolvido 
com a Republica Popular do Congo, quatro 
Ministros de Estado estiveram em visitas 
oficiais ao Brasil: em fevereiro, o Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros, Pierre Nze, oca
siao em que foi celebrado um Acordo de 
Coopera<;:ao Economica, Cientifica, Tecnica 
e Cultural entre os dais palses; em junho, o 
Ministro das Minas e Energia, Rodolph 
Adada; em julho, o Ministro Delegado a 
Presidencia da Republica Encarregado da 
Coopera<;:ao, Emmanuel Yoka; e, em outu
bro, o Ministro da Agricultura e da Pecuaria, 
Marius Mauambenga. 

No que se refere a Costa do Marfim, visita
ram o Brasil o Ministro da Agricultura, De
n is Bra Kanan, em agosto, e o Secreta rio de 
Estado da Agricultura, Gilles Labhouet, em 
setembro. 

Da Tanzania, Brasilia recebeu, em visitas 
ofic ia is, o Min istro de Estado do Gabi nete 
do Presidente da Republica, George Kaha
ma, e o Ministro da lnforma<;:ao e da Cul
tura, Benjamim Mkapa. Em fevereiro, apre
sentou credenciais ao governo tanzaniano o 
primeiro Embaixador do Brasil. 

Em outubro, estiveram no Brasil, para man
ter entendimentos na area de coopera<;:ao fi
nanceira, o Ministro da Economia e Finan
<;:as do Togo e o Ministro dos Bancos da 
Republica Popular e Revolucionaria da 
Guine. 

A Republica da Nigeria consolidou sua 
posi<;:ao de primeiro parceiro comercial do 
Brasil em todo o Continente africano. Em 
mar<;:o, realizou-se, em Lagos, a Primeira 
Reuniao da Comissao Mista de Coordena
<;:ao Brasil-Nigeria. A delega<;:ao brasileira 
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foi chefiada pelo Ministro das Rela96es 
Exteriores. Visitaram o Brasil o Presidente 
da Camara dos Deputados da Nigeria, os 
Governadores dos Estados nigerianos de Ri
vers e Oyo, o Vice-Chanceler da Universida
de de Lagos e quatorze delega96es parla
mentares. Foi aberto, no Rio de Janeiro, 
um Consulado Geral da Nigeria. 

Com o Senegal, cumpre mencionar a reali
za9ao, em junho, da Ill Reuniao da Comis
sao Mista Bilateral em Dacar, tendo sido a 
delega9ao brasileira chefiada pelo Ministro 
das Rela96es Exteriores. Visitou o Brasil, 
em maio, o entao Ministro do Planejamen
to, Louis Alexandrenne, quando foi assina
da a concessao de uma linha de credito ao 
Senegal para a compra de produtos brasi
leiros. 

Realizaram-se, ainda em Brasilia, a II Reu
niao da Comissao Mista Brasii-Guine Bis
sau e a II Reuniao da Comissao Mista Bra
sil-Cabo Verde. 

Em feverei ro, entrou em opera9ao regular a 
linha da VARIG Rio-Luanda-Rio. Navios 
da Marinha de Guerra brasileira visitaram os 
portos de Cabo Verde, Senegal, Costa do 
Marfim, Republica da Guine e Guine-Bis
sau. Atendendo a apelo formulado a comu
nidade internacional pelo governo guianen
se, o Brasil enviou donativos alimentares a 
Guine-Bissau destinados abreviar os efeitos 
de forte seca que destru ira 70% da produ-
9ao agricola guineense. 

A exemplo do ocorrido em 1980, o Brasil 
foi convidado a participar, em Blantyre, no 
Malaui, da terceira reuniao da Conferencia 
de Coordena9ao do Desenvolvimento da 
Africa Austral (SADCC), organiza9ao que 
congrega os nove pa(ses de governo majori
tario da regiao para coordena9ao de seus 
projetos de desenvolvimento. A presen9a 
do Brasil na Conferencia evidenciou, uma 
vez mais, o apre9o atri bu (do a coopera9ao 
brasileira pelos pa(ses africanos. 
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Em janeiro, o Brasil e a Republica Ruan
desa estabeleceram rela96es diplomaticas e, 
em outubro, apresentou credenciais o pri
meiro embaixador ruandes junto ao go
verna brasileiro. 

Em outubro e em novembro, apresentaram 
respectivamente credenciais, em Bras(lia, o 
Embaixador da Republica do Burundi e a 
Embaixadora do Lesoto junto ao governo 
brasileiro. 

oriente pr6ximo 

Em junho, visitou o Brasil o Ministro das 
Finan9as da Republica Argelina Democra
tica e Popular, M'hamed Yala. Na ocasiao, 
foram celebrados tres acordos: um no cam
po comercial, outro no setor de coopera9ao 
cientl'fica, tecno16gica e tecnica e outro que 
dispoe sabre a cria9ao de uma Comissao 
Mista Brasii-Argelia. 

A vinda, em agosto, do Ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros do Reina da Arabia Sau
dita, Pr(ncipe Saud AI Fai9al, possibilitou 
que fossem passadas em revista as rela96es 
bilaterais e examinados temas de atualidade 
internacional. Assinou-se um Acordo Basi
co de Coopera9ao Tecnica e Cient(fica des
tinado a promover a coopera9ao entre os 
dais palses nesses campos. 0 Chanceler sau
dita co-presidiu ainda, a cerimonia de entre
ga ao Centro lslamico do Brasil do t(tulo de 
propriedade do terreno em que sera edifica
da a sua sede e a Mesquita de Bras (I ia. 

Visitou tambem o Brasil o Ministro da In
dustria e Eletricidade da Arabia Saudita, 
Ghazi AI Gozaibi, tendo presidido a assina
tura de contrato de fornecimento, pela 
Companhia Vale do Rio Dace, de um mi
lhao de toneladas de "pellets" de minerio 
de ferro ao organismo siderurgico saudita. 

Realizou-se, em Bras(lia, a II Reuniao da 
Comissao Mista Brasil-lraque. As duas 



delegac,;oes, chefiadas pelo Ministro das Re
lac,;oes Exteriores e pelo Ministro do Comer
cia do I raque, examinaram temas relativos 
ao interdlmbio comercial, a cooperac,;ao 
economica e a cooperac,;ao cultural, tecnica 
e cientlfica. 

Em outubro, realizou-se, em Tripoli, a Ill 
Reuniao da Comissao Mista Brasii-Ubia, 
cuja sessao de abertura dos trabalhos foi 
presidida pelo Ministro das Minas e Energia. 

Missoes brasileiras de n (vel ministerial visi
taram a Arabia Saudita, Coveite, Baharain e 
o I raque com o objetivo de discutir ccm as 
autoridades competentes desses pa(ses me
didas para o incremento das relac,;oes comer
ciais e financeiras como Brasil. 

Em junho, o Ministro do Interior conduziu 
missao especial brasileira as comemorac,;oes 
do 139 aniversario da Revoluc,;ao iraquiana. 

Em outubro, o Brasil se fez representar aos 
funerais do Presidente do Egito por delega
c,;ao especial conduzida pelo Ministro-Chefe 
do Estado-Maior das Forc,;as Armadas. 

Delegac,;oes tecnicas brasileiras foram envia
das a Argel ia, Ubi a e I raque. 

Do I raque, o Brasil recebeu a vis ita de im
portante comitiva economica e industrial 
que manteve entendimentos com os com
petentes setores pub I icos e privados brasi
leiros. 

asia e oceania 

Com o objetivo de amp liar as relac,;oes pol 1-
ticas, economicas e comerciais com os pal
ses da Asia e Oceania, o Brasil recebeu e en
viou importantes missoes oficiais. 

Do Japao, visitaram o Brasil o Ministro do 
Comercio I nternacional e da Industria, Ro
kusu ke Tanaka, e o Ministro dos Neg6cios 

Estrangeiros, Suano Sonoda. Durante a visi
ta deste ultimo, foram discutidos OS proje
tOS binacionais de cooperac,;ao em curso 
entre os dois palses, a saber os Projetos Usi
minas, Albras-Aiunorte e Companhia Side
rurgica de Tubarao. 

Em abril, foi assinado, em T6quio, um con
trato de financiamento de bonus do Banco 
Nacional de Credito Cooperativo, no valor 
aproximado de 50 milhoes de d61ares. Par
ticipou dessa cerimonia o Ministro da Agri
cultura, Amaury Stabile. 

Em dezembro, durante a visita do Ministro
Chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidencia da Republica, foi acordada com 
autoridades competentes japonesas a possi
bilidade de uma opera<;:ao de credito da or
dem de 50 milhoes de d61ares, destinada ao 
financiamento do Projeto Minerio de Ferro 
Carajas. 

Em novembro, os governos brasileiro e ja
pones celebraram um Acordo por Troca de 
Notas que formalizou a concessao de um 
emprestimo japones de 22 bilhoes de ienes, 
destinado a constru<;:ao dos projetos portua
rios de Praia Mole e de Vila do Conde. Em 
dezembro, foi assinado contrato entre a 
Portobras e o OECF para financiamento 
desses projetos e do Projeto do Porto de 
Tubarao. Para o financiamento de projetos 
de moderniza<;:ao ferroviaria dos suburbios 
do Rio de Janeiro, foram concluldos, na 
mesma oportunidade, contratos com a Mit
sui e com o Banco do Brasil no valor de 50 
mi I hoes e de 100 mi I hoes de do lares, respecti
vamente. Essas cerimonias de assinatura de 
contratos contaram com a presen<;:a em T 6-
quio, do Ministro dos Transportes. 

No que se refere as rela<;:oes com a Repu
blica Popular da China, realizou visita ofi
cial ao Brasil, em abril, o Vice-Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros, Zhang Wenjin. A ne
cessidade de um acompanhamento sistema
tico e coordenado dos assuntos em pauta 
no relacionamento bilateral levou a criac,;ao 
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do Grupe de Trabalho lnterministerial Bra
sil-China. Foram instalados, em Pequim, 
um escrit6rio de representac;:ao da BRAS
PETRO e uma agencia do Banco do Brasil. 
Ressalte-se, ainda, a vinda ao Brasil de dele
gac;:oes da Academia de Ciencias e da Aca
demia de Ciencias Medicas da China. 

Em junho, o Vice-Primeiro Ministro e Mi
nistro do Comercio Exterior e Recursos Na
turais da Australia, John Douglas Anthony, 
visitou o Brasil para examinar questoes liga
das ao setor energetico e aos interesses co
muns dos dais pa(ses no comercio interna
cional de produtos de base. 

Visando o desenvolvimento de uma pol ltica 
de aproximac;:ao e de cooperac;:ao com o 
Brasil, visitou Brasilia o Vice-Primeiro Mi
nistro de Cingapura, Sinnatamby Rajara
tham. 

Em marc;:o, foi instalada a Embaixada brasi
leira na Malasia, com sede em Kuala Lum
pur. Em junho, apresentou credenciais ao 
governo da Malasia o primeiro embaixador 
do Brasil. Em reciprocidade, o governo ma
lasio instalou Representac;:ao Diplomatica 
com sede em Bras(iia eo embaixador Hkor 
Eng Hee apresentou credenciais ao Presi
dente da Republica em 18 de agosto. 

Em abril e maio, o ltamaraty coordenou a 
ida de missao economico-comercial, com
pasta de representantes de diversos setores 
da administrac;:ao e de cerca de cinquenta 
empresarios, a Mal asia, Cingapura, I ndone
sia, Filipinas e Tailandia, pa(ses que for
mam a Associac;:ao de Nac;:oes do Sudeste da 
Asia (ASEAN). A missao identificou pers
pectivas extremamente favoraveis para o in
tercambio do Brasil com a area e propiciou 
a conclusao imediata de transac;:oes de vul
to, principalmente no setor comercial. 

A missao complementou de forma muito 
positiva ac;:ao iniciada ha algum tempo pelo 
I tamaraty de abrir representac;:oes diploma-
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ticas em todos as palses membros da 
ASEAN e confirmou que a area tem possi
bi I idades concretas de se tornar parceiro 
economico importante do Brasil. 

De 28 de novembro a 3 de dezembro, este
ve em visita oficial ao Brasil o Vice-Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros de Sri Lanka, 
Tyronne Fernando, que analisou com auto
ridades e empresarios brasileiros a possibili
dade de intensificar as relac;:oes economicas 
e comerciais bilaterais. 

est ados unidos da america 
e canada 

As relac;:oes entre o Brasil e os EUA em 
1981 tiveram por tonica a cordialidade eo 
amadurecimento. Cada pa(s demonstrou 
elevado grau de compreensao pelas posic;:oes 
assumidas pelo outro no cenario internacio
nal, havendo continuado, em ambiente de 
franqueza, a busca de novas f6rmu las de 
cooperac;:ao no relacionamento bilateral. 

0 Vice-Presidente George Bush visitou ofi
cialmente o Brasil, sendo recebido pelo 
Vice-Presidente da Republica no exerdcio 
da Presidencia da Republica, e pelo Minis
tro das Relac;:oes Exteriores. Durante a vi
sita foram tratados temas de interesse bila
teral bem como problemas economicos e 
pol lticos internacionais. 

Visitou o Brasil o Primeiro-Ministro do 
Canada Pierre Elliot Trudeau. Em encon
tros com d Presidente da Republica eo Mi
nistro das Relac;:5es Exteriores, foram pas
sados em revista temas ligados ao relacio
namento bilateral e quest5es sabre o Dia
logo Norte-Sui, com vistas a participac;:ao 
de ambos os palses na reuniao de Cancun. 

Realizou-se a II Reuniao do Subgrupo de 
Cooperac;:ao Industrial Brasil-Canada, 
quando foram discutidos temas de interes
se bilateral. 



Convidado pelo Ministro da Industria e do 
Comercio, visitou o Brasil o Ministro de 
Estado de Comercio do Canada. 

europa ocidental 

I ntensificaram-se sign ificativamente, no a no 
de 1981, as rela<;:oes entre o Brasil e os pa(
ses da Europa Ocidental, o que pode ser 
ilustrado pelas numerosas visitas de altas 
autoridades governamentais e cantatas em 
d iversos n lveis. 

No inlcio do ana, o Presidente Figueiredo 
visitou oficialmente a Fran<;:a e Portugal. 
Em maio, empreendeu visita de trabalho a 
Republica Federal da Alemanha. 

Na Fran<;:a, foi assinado o Tratado de Deli
mita<;:ao Maritima ao largo do Departamen
to da Guiana, alem dos seguintes acordos: 
sabre coopera<;:ao judiciaria em materia ci
vil, comercial, trabalhista e administrativa; 
sabre propriedade industrial; SO"bre coope
ra<;:ao tecnol6gica e industrial no campo do 
carvao mineral; sabre coopera<;:ao em mate
ria consular; sabre pesqu isa em meio-am
biente tropical; sabre tecnologia biomedica; 
e sabre metodologia, normaliza<;:ao e con
trole de qualidade. Concluiu-se, tambem, 
um conjunto de protocolos financeiros rela
tivos a abertura de creditos mistos pelo Go
verna frances, compreendendo a coopera
<;:ao bilateral nos campos da energia, dos 
transportes e de material eletronico. Reali
zou-se, na oportunidade, reuniao empresa
rial Brasii-Fran<;:a. 

Em Portugal, foram assinados: Acordo sa
bre Coopera<;:ao Economica e Industrial, 
Acord a sabre Coopera<;:ao no Dam lnio do 
Turismo, Acordo de Co-produ<;:ao Cinema
tografica, e Ajuste Complementar ao Acor
do Basico de Coopera<;:ao Tecnica, de 1966, 
entre o Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Cientlfico e Tecnol6gico do Brasil 
(CNPq) e a Junta Nacional de I nvestiga<;:ao 
Cientlfica e Tecnol6gica de Portugal. 

De carater essencialmente pol ltico a vis ita a 
RFA refor<;:ou o amplo entendimento bila
teral e deu ensejo a proveitosa troca de ava
lia<;:ao da conjuntura mundial. Na ocasiao 
examinaram-se as respectivas posturas que 
seriam adotadas na Reuniao de Cupula do 
Mexico, prevista para o mes de outubro, em 
Cancun. 

A visita oficial do Chanceler Saraiva Guer
reiro a Londres, ocasiao em que foi assina
do Memorandum de Entendimento sabre 
cooperac;:ao nos usos paclficos da energia 
nuclear, e do Ministro das Minas e Energia, 
que assinou Memorandum de Entendimen
to sabre cooperac;:ao na area do carvao mi
neral, acentuaram o alto n (vel das rela<;:oes 
anglo-brasileiras. lgualmente, a visita do Mi
nistro da Agricultura, Pesca e Alimentac;:ao 
do Reina Unido, a convite do Ministro 
Amaury Stabile, resultou na troca de car
tas que afirmam o prop6sito de promover 
a cooperac;:ao bilateral no dom(nio da agro
pecuaria. 

As visitas de Ministros de Estado brasileiros 
a Fran<;:a, bem como a visita ao Brasil do 
Ministro do Comercio Exterior daquele 
pals, imprimiram maior solidez as rela<;:6es 
entre os dais palses. 

Ten do a frente da delegac;:ao portuguesa o 
Secretario de Estado do Comercio, realizou
se, em Brasilia a IV Reuniao da Comissao 
Mista Brasil-Portugal. Foi ainda assinado, 
em Lisboa, protocolo comercial, durante a 
visita do Ministro-Chefe da Secretaria de 
Planejamento, Professor Antonio Delfim 
Netto. 

Em 1981, autoridades brasileiras, inclusive 
a nlvel ministerial, visitaram a Republica 
Federal da Alemanha, para contactos nas 
esferas governamentais e bancaria. Do !ado 
alemao, destacaram-se visitas ministeriais e 
de numerosa delegac;:ao empresarial. 

Com a Espanha, merecem destaques, em 
1981, as visitas dos Ministros brasileiros do 
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Planejamento. Agricultura. Marinha e Previ
dencia e Assistencia Social. Em viagem ao 
Brasil, o Secretario de Estado de Comercio 
da Espanha manteve importantes contactos 
na area economica. 

As diversas visitas ministeriais aos palses es
candinavos marcaram a crescente expansao 
das rela<;:oes com aqueles pa(ses. Esteve em 
visita ao Brasil, entre outras autoridades, o 
Ministro do Comercio Exterior da Finlan
dia. Com a Finlandia, foi assinado, em Bra
silia, o Acordo de Coopera<;:ao Economica e 
Industrial, que instituiu Comissao Mista; 
realizaram-se reunioes das Comissoes Mistas 
Brasii-Dinamarca e Brasii-Noruega. 

As rela<;:oes com a Austria adquiriram, em 
1981, significative impulso. Visitou aquele 
pals o Ministro dos Transportes, Eliseu Re
sende, ocasiao em que foi assinado contra
to de compras para o setor ferroviario na
cional. 

I ntensificaram-se as rela<;:oes com a I tal ia e 
abriram-se promissoras perspectivas para o 
futuro. No ambito da coopera<;:ao economi
ca, industrial, cient(fica e tecnol6gica mere
cern men<;:ao os acordos havidos no campo 
da industria de armamentos aeronauticos. 
Foi tambem assinado, em Brasilia, um 
"Programa de Execu<;:ao", acompanhado de 
"Contrato para o fornecimento de Circui
tos e Equipamentos para a Tecnologia do 
S6dio", que viabilizarao a coopera<;:ao no 
campo dos reatores rapidos. Par ocasiao da 
visita do Ministro Cesar Cals a ltalia, foi 
assinado protocolo de coopera<;:ao no cam
po da energia solar, e expresso o compro
metimento no sentido de promover o de
senvolvimento de pesquisas conjuntas em 
outros setores energeticos, como o carvao e 
o petr61eo. 

europa oriental 

0 relacionamento do Brasil com os palses 
socialistas da Europa Oriental foi marcado, 
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em 1981, pel a expansao e diversifica~ao. 
Multiplicaram-se as visitas oficiais e incre
mentou-se o intercambio comercial que, 
alcan<;:ando cerca de US$ 1,6 milhao, atin
giu OS n (veis mais elevados das Ultimas de
cadas. 

Alem de reunioes de consulta sabre Trans
partes Mar(timos, com a U RSS, a Po Ionia 
e Bulgaria, teve Iugar a primeira reuniao do 
Grupo Misto de Estudo, estabelecido pelo 
Entendimento sabre coopera<;:ao no campo 
da minera<;:ao do carvao, firmado entre Bra
sil e Polonia, em 1980. Realizaram-se reu
nioes de Comissoes Mistas com a Romenia, 
Tchecoslovaquia e URSS. 

Destaquem-se as visitas oficiais a U RSS em
preendidas pelo Ministro-Chefe da Secreta
ria de Planejamento, pelo Secretario-Geral 
das Rela<;:oes Exteriores, Chefe da Delega
<;:ao brasileira a reuniao da Comissao Mista, 
e pelo Secretario-Geral da SEPLAN, das 
quais decorreu a assinatura de acordos co
merciais e de coopera<;:ao cientlfica e tecno-
16gica. Da mesma forma, merece relevo o 
significative aumento de missoes ao Leste 
Europeu de institui<;:oes publicas e de em
presas privadas brasileiras, assim como a vi
sita oficial de missao parlamentar brasileira 
a Bulgaria. 

A par do significative aumento de missoes 
de companhias estatais de pa(ses dessa area 
ao Brasi I, for am real izadas diversas visitas 
oficiais, a nlvel ministerial, de autoridades 
de pa(ses socialistas ao Brasil. 

Antecedendo a Assembleia Geral das Na
<;:oes Unidas, houve reunioes de consulta 
com a URSS, com a Romenia e a RDA. 

Relevantes foram, ainda, os entendimentos 
entre 6rgaos da Administra<;:ao Publica Fe
deral e diversos pa lses do Leste Europeu, 
com vistas a colabora<;:ao no setor energe
tico. Nesse sentido, foi conclu (do contrato 
entre a Coque Alcool do Brasil- COALBRA 
e empresas sovieticas para a transferencia 



de tecnologia de produc;:ao de alcool a par
tir da madeira, assim como contrato de 
assistencia tecnica entre o cons6rcio I PI/ 
CESP (Paulipetro) e empresa sovietica. 

No ambito da promoc;:ao comercial, reali
zou-se, em Sao Paulo, o I Seminario sabre o 
Comercio do Brasil com pa(ses socialistas 
da Europa Oriental, que congregou repre
sentantes de 200 empresas brasileiras. Ao 
lado da participac;:ao oficial nas feiras de 
Brno, Budapeste, Leipzig, Salima, Poznan, 
Zagreb, Plovdiv e Bucareste, diversificou-se 
a promoc;:ao comercial pela organizac;:ao, 
com exito, de mostras individuais, por fir
mas privadas, em Vars6via, Budapeste, Mos
cou e Berlim. 

organismos internacionais 

Organizac;ao das Nac;oes Unidas 

0 Chanceler Saraiva Guerreiro, de acordo 
com a tradic;:ao, abriu o debate geral da 
XXXVI Sessao da Assembleia Geral das Na
c;:6es Unidas. A exemplo dos anos anterio
res, a Delegac;:ao a Assembleia contou com a 
colaborac;:ao de observadores parlamentares. 

0 Brasil foi reeleito para o Conselho Eco
nomico e Social das Nac;:oes Unidas (ECO
SOC) e para a Comissao de Servic;:o Publico 
I nternacional. 0 Embaixador Carlos Calero 
Rodrigues eleito membra da Comissao de 
Direito lnternacional, para mandata de 
cinco a nos a partir de janeiro de 1 982; tor
nando-se, assim, o terceiro brasileiro a fazer 
parte da CDI. 0 Embaixador Calero Rodri
gues fora tambem eleito, no infcio do ano, 
para presidir a XXXVII Sessao da Comissao 
de Direitos Humanos. 

Colaborando nas atividades em prol do de
sarmamento e como membro do Comite 
Preparat6rio da II Sessao Especial da Assem
bleia Geral dedicada ao Desarmamento, a 
realizar-se em 1982, o Brasil teve presenc;:a 

ativa nos trabalhos que preparam a Sessao. 
Participamos, igualmente, das negociac;:oes 
do Comite de Desarmamento e das delibe
rac;:oes da Comissao de Desarmamento e en
viamos observador ao VII Perlodo Ordina
ria de Sessoes da Conferencia Geral da 
Organizac;:ao para Proscric;:ao de Armas Nu
cleares na America Latina (OPANAL), rea
lizado no Mexico. 

0 Brasil sediou a Ill Conferencia das Partes 
do Acordo Sui-Americana sabre Entorpe
centes e Psicotr6picos (ASEP), a qual com
pareceram representantes de nove dos dez 
palses-membros do Acordo. 

Dando prosseguimento as atividades inscri
tas no ambito da Decada das Nac;:oes Unidas 
para a Mulher, o Brasil participou da IV 
Reuniao da Mesa Diretiva da Conferencia 
Regional ·para a lntegrac;:ao da Mulher no 
Desenvolvimento Economico e Social da 
America Latina e do Caribe, real izada em 
Quito. Participamos, ainda no ambito lati
na-americana, do XI X Perlodo de Sess6es 
da Comissao Economica para a America La
tina (CEPAL), realizada em Montevideu. 

0 Brasil compareceu, em 1981, a uma serie 
de reuni6es relativas ao meio-ambiente, 
entre as quais destacam-se: Reuniao Inter
regional de Organizac;:6es lnternacionais de 
Bacias Hidrograficas, realizada em Dacar: 
Reuniao I ntergovernamental de Alto N I vel 
sabre Direito Ambiental, realizada em Mon
tevideu; e Reuniao do Grupo de Peritos em 
Direito Ambiental realizada em Genebra. 
Compareceu, ainda, a I X Sessao do Conse
lho de Administrac;:ao do Programa das Na
c;:oes Unidas para o Meio Ambiente, e a VII 
Sessao do Comite de Recursos Naturais das 
Nac;:oes Unidas. 

0 Brasil participou da Conferencia I nterna
cional de Sanc;:oes Contra a Africa do Sui, 
realizada em Paris, no transcorrer da qual 
foi lida mensagem minha contendo mani
festac;:ao de solidariedade do povo brasileiro 
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a luta dos povos africanos contra 0 racismo. 
Participamos, igualmente, da Sessao de 
Emergencia da Assembleia Geral sobre a 
Namt'bia, ocasiao em que reiteramos o nos
so repudio a ocupac;:ao ilegal daquele terri
t6rio par forc;:as sul-africanas. Na Conferen
cia I nternacional de Assistencia aos Refu
giados Africanos, realizada em Genebra, a 
Delegac;:ao do Brasil manifestou a intenc;:ao 
do governo brasileiro de prestar assistencia, 
na medida de suas possibilidades, aos pa(
ses africanos atingidos pela presenc;:a, em 
seus territ6rios, de contingentes de refu
giados. 

Na Conferencia I nternacional sabre o Cam
pucheia, realizada em Nova York, a atuac;:ao 
da Delegac;:ao brasileira desenvolveu-se no 
sentido de favorecer soluc;:oes baseadas nos 
princt'pios da autodeterminac;:ao e da nao
intervenc;:ao. 

0 Brasil, que participa do movimento nao
alinhado como observador, se fez represen
tar, nessa qualidade, na Conferencia Minis
terial dos pat'ses nao-alinhados, realizada 
em Nova Delhi. 

Organismos lnternacionais Especializados 

No que se refere aos organismos internacio
nais especializados, o Brasil se fez represen
tar na 34\'l Assembleia Mundial de Saude; 
na 67\'l Conferencia lnternacional do Tra
balho, nas quatro sessoes de 1981 do Con
selho de Administrac;:ao da Organizac;:ao In
ternacional do Trabalho (OIT); na 21 i'l Con
ferencia da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas 
para Alimentac;:ao e Agricultura (FAO) e 
nas tres reunioes do Conselho dessa Orga
nizac;:ao. 

0 Brasil compareceu tambem a 4a Sessao 
do Conselho de Governadores do Fund a In
ternacional para o Desenvolvimento Agri
cola (FIDA); as reunioes do Comite das Na
c;:oes Unidas para o Usa Pacifico do Espac;:o 
Exterior e de seus 6rgaos subordinados, 
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onde presidiu o Grupe de Trabalho sobre o 
Usa de Fontes Nucleares no Espac;:o Exte
rior; as sessoes do Comite de Polt'ticas e 
Programas de Ajuda Alimentar, do Progra
ma Mundial de Alimentos (PMA); a 14\'l 
Sessao da Comissao do Programa Conjunto 
FAO/OMS do "Codex Alimentarius". 

Participou, igualmente, da 4\'l Assembleia 
Geral da Organiza<;:ao Mundial de. Turismo 
(OMT); da 24\'l Conferencia I nternacional 
da Cruz Vermelha; da 33? Reuniao Anual 
da Comissao I nternacional da Baleia (C I B); 
da 7P Reuniao Ordinaria da Comissao ln
ternacional para a Conservac;:ao do Atum 
Atlantica (CICAA), e como observador, da 
79 Sessao Ministerial do Conselho Mundial 
de Alimentos (CMA). 

0 Brasil foi eleito para os Conselhos Exe
cutives da Organizac;:ao Mart'tima Consulti
va I ntergovernamental (I MCO) e da Uniao 
Postal das Americas e Espanha (UPAE), 
bern como para o Comite de Programa da 
F AO e para o Com ite de Pol t'ticas e Progra
mas de Ajuda Alimentar do Programa Mun
dial de Alimentos (PMA). 

Sistema Economico Latino-Americano 

A VII Reuniao Ordinaria do Conselho Lati
na-Americana da SELA (mar<;:o) procedeu 
a uma avaliac;:ao do Primeiro Programa de 
Trabalho do Organismo. Acordou-se reunir, 
duas vezes par ana, peritos governamentais 
de alto nlvel para identificar projetos de 
cooperac;:ao regional nas areas consideradas 
prioritarias pelos Estados-Membros. 

A Primeira Reuniao de Peritos Governa
mentais de Alto N (vel sabre Agricultura e 
Alimentac;:ao, decidiu recomendar a criac;:ao 
de um Comite de Ac;:ao como fim de impul
sionar o processo de desenvolvimento de 
um Sistema de Seguranc;:a Alimentar. 

Realizaram-se, em maio e setembro, a Se
gunda e Terceira Reunioes do Comite de 



Ac;:ao para o Estabelecimento da Rede de 
I nformac;:ao Tecnol6gica Latina-Americana, 
na sede do organismo, no Rio de Janeiro. 

Organiza~o dos Estados Americanos 

Em razao dos incidentes de fronteira havi
dos entre o Peru e o Equador, em meados 
de janeiro, foi convocada a XIX Reuniao de 
Consulta da OEA. 

Em fevereiro, o Brasil participou da Confe
rencia Especial izada I nteramericana sabre 
Extradic;:ao, celebrada em Caracas, que 
aprovou Convenc;:ao sabre o tema. 

Celebrou-se em Lima, Peru, a "Primeira 
Reuniao Tecnica Especializada dos Pa(ses 
com Territ6rios nas Bacias Fluviais dos 
Rios Orinoco, Amazonas e da Prata". Con
vocada pelo Presidente Belaunde Terry e 
apoiada pela Secretaria Executiva de Assun
tos Economicos e Sociais da OEA, a reu
niao decidiu efetuar o levantamento dos 
estudos ja existentes para, no futuro, exa
minar a conveniencia e viabilidade do pro
jeto de i nterconexao das mencionadas ba
cias hidrograficas. 

Por ocasiao do XI Pedodo Ordinaria de 
Sessoes da Assembleia Geral da Organiza
c;:ao dos Estados Americanos, celebrada em 
Castries, Santa Lucia, em dezembro, foram 
aprovadas iniciativas de importancia para os 
processos de cooperac;:ao hemisferica. Rele
va mencionar o ingresso de Sao Vicente e 
Granadinas e Antigua e Barbuda na Organi
zac;:ao. 

A Assembleia Geral aprovou resoluc;:ao 
sabre El Salvador, na qual repudia a violen
cia e o terrorismo e qualquer ato que cons
titua violac;:ao ao prindpio da nao-interven
c;:ao, reiterando que s6 ao povo salvadore
nho corresponde, de conformidade com o 
prindpio da nao-intervenc;:ao, a soluc;:ao de 
seus assuntos internos. 

temas economicos 
No ano de 1981, prosseguiram os esforc;:os 
diplomaticos para encontrar soluc;:oes para 

a problematica economica internacional, 
especialmente atraves de dois vetores: o 
dialogo Norte-Sui eo Dialogo Sui-Sui. 

A) o Dialogo Norte-Sui 

A.1 As Nac;:oes Unidas 

No que tange ao Dialogo Norte-Sui, con
tinuaram, nas Nac;:oes Unidas, as tentativas 
para permitir o lanc;:amento das Negocia
c;:oes Globais sabre Cooperac;:ao Economica 
I nternacional. Esses esforcos tem resu ltado . -
infrutderos, ate o momenta, pela relutan-
cia do governo norte-americana em aceitar 
o proprio conceito de Negociac;:oes Globais. 

A.2 A Reuniao lnternacional sabre Coope
rac;:ao e Desenvolvimento (Cupula de 
Cancun) 

Ante o impasse verificado nas Nac;:oes Uni
das para o lanc;:amento das Negociac;:oes 
Globais, recobrou forc;:a, a partir de 1980, a 
ideia de convocac;:ao de uma reuniao de 
cupula entre Chefes de Estado e de Gover
no dos Pa(ses desenvolvidos e em desenvol
vimento. 

Assim, realizou-se em Cancun, em 22 e 23 
de outubro, a Reuniao I nternacional sabre 
Cooperac;:ao e Desenvolvimento, a qual 
compareceram 1 7 Chefes de Estado e de 
Governo dos 22 inicialmente convidados. 
Cinco pa(ses foram representados por ou
tras autoridades: Brasil, pelo Ministro das 
Relac;:oes Exteriores, que chefiou a delega
c;:ao na qual idade de meu representante pes
soal e especial; Austria, Republica Federal 
da Alemanha e Costa do Marfim, pelos res
pectivos Ministros do Exterior, e Bangla
desh, por seu Presidente-em-exerdcio. 

Ao final do encontro de Cancun, seus dois 
co-presidentes (Lopez Portillo, Presidente 
do Mexico, e Pierre Trudeau, Primeiro-MI
nistro do Canada) emitiram um comunica
do que reafirma o esp(rito de confianc;:a em 

33 



prol da reativa<;ao da economia mundial e 
da acelerac;:ao do desenvolvimento, sublinha 
a existencia de um interesse mutua na pro
moc;:ao de uma cooperac;:ao internacional 
mais intensa e confirma a intenc;:ao dos 22 
pa(ses participantes em apoiar um consenso 
para o lanc;:amento das Negociac;:6es Globais 
"numa base a ser mutuamente acordada e 
em circunstancias que oferec;:am perspecti
vas de um progresso significativo". 

A.3 Negociac;:oes sabre temas especlficos 

Prosseguiram, em varios foros internacio
nais, negociac;:6es especlficas no contexto 
do Dialogo Norte-Sui, dentre as quais, as 
mais significativas sao: o C6digo de Condu
ta sabre Transferencia de Tecnologia, o C6-
digo de Conduta para as Empresas Transa
cionais e a revisao da Convenc;:ao de Paris 
sabre Propriedade I ntelectual. 

a) 0 C6digo de Conduta sabre Transferen
cia de Tecnologia, em negociac;:ao sob a egi
de da UNCTAD, foi marcado, no ano de 
81, pela dificuldade de consenso em torno 
de textos negociados que nao significassem 
um recuo no tratamento que algumas legis
lac;:6es nacionais de pa(ses em desenvolvi
mento ja dispensam a questao, especial men
te no tocante a "praticas comerciais restri
tivas" e "lei aplicavel". 

b) 0 C6digo de Conduta para as empresas 
transnacionais, em negociac;:ao sob a egide 
do Conselho Economico e Social das Na
c;:oes Unidas: nas tres reuni6es de 1981, 
conclui-se com exito, a revisao das formula
c;:6es dos paragrafos do projeto de c6digo 
sabre divulgac;:ao de informac;:oes ao publico 
e as autoridades governamentais e protec;:ao 
ao meio ambiente e ao consumidor. 

c) A Conferencia Diplomatica para a Revi
sao da Convenc;:ao de Paris sabre Proprieda
de I ntelectual, em sua II Sessao (setembro/ 
outubro), concentrou-se em torno do Arti
go 5A da Convenc;:ao, sabre o direito de uti-
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I iza<;:ao de patentes, e preparou nova reda
c;:ao para esse Artigo. 

B) o Dialogo Sui-Sui 

Tambem em func;:ao do impasse no Dialogo 
Norte-Sui, recobrou impulso a tentativa 
de incrementar os lac;:os de cooperac;:ao eco
nomica entre OS pa(ses em desenvolvimento, 
ainda que OS pa(ses do Terceiro Mundo nao 
o consideram um exerdcio substituto, mas 
apenas paralelo e, eventualmente,l comple
mentar ao primeiro. 

Real izou-se, em Caracas, a Conferencia de 
Alto N !vel sabre Cooperac;:ao Economica 
entre Palses em Desenvolvimento (maio) 
que aprovou um vasto programa de coope
rac;:ao em diversas areas. 

C) Ambito latina-americana 

No contexto da America Latina, e abrangen
do o enfoque de temas do Dialogo Norte
Sui e Sui-Sui, dois foros foram palco de 
reuni6es relevantes: o Sistema Economico 
Latina-Americana (SE LA) e a Comissao 
Economica para a America Latina (CEPAL). 

C.1 SELA 

A VII Reuniao Ordinaria do Conselho Lati
na-Americana (marc;:o/abril, Caracas), dedi
cau-se a deliberac;:ao sabre as atividades de 
consulta e coordenac;:ao entre os pa(ses la
tino-americanos para o per(odo 81/82, 
sabre as Negociac;:oes Globais, a Cooperac;:ao 
Economica entre Pa(ses em Desenvolvimen
to, a C6digos de Conduta sabre Transferen
cia de Tecnologia e empresas transnacio
nais, as relac;:oes econ6micas da regiao com 
os EUA e com a CEE. 

AI em da continua assessoria que o SE LA 
vem prestando aos pa(ses latino-americanos. 
a atividade, mais significativa, dentre as pre
vistas pelo Conselho, foi a realizacao de 
uma reuniao de consulta sabre as r~lac;:oes 



economicas entre a America Latina e os 
EUA. no Panama, que recomenda a adoc;:ao, 
pela proxima sessao do Conselho, de uma 
estrategia comum da regiao para as relac;:oes 
economicas com os Estados Unidos da 
America. 

C.2 CEPAL 

0 XI X Per!'odo de Sessoes da CEPAL 
(maio, Montevideu) elaborou um plano de 
Ac;:ao Regional da America Latina para a 
Decada de 80, no contexto da Estrategia 
I nternacional para o Desenvolvimento, 
aprovada pelas Nac;:oes Unidas. 0 documen
to, entre outros aspectos, trata da coopera
c;:ao intralatino-americana, em varios setores. 

polftica comercial 

No campo da pol (tica comercial, deu-se 
prosseguimento as medidas que visam a 
consecuc;:ao do objetivo de reequilibrar a 
balanc;:a comercial atraves do aumento das 
exportac;:oes, malgrado as dificuldades im
postas pela desacelerac;:ao do crescimento 
economico dos pa(ses industrializados. 

Os esforc;:os do governo brasileiro na elimi
nac;:ao de obstacu los para nossas exporta
c;:oes tem-se desenvolvido junto a n(vel mul
tilateral, no GATT, quanta no bilateral, 
junto a nossos principais parceiros comer
Cials. 

A) GATT 

A atuac;:ao brasileira neste organismo, parti
cularmente ativa em 1981, fez-se sentir 
nao s6 nos trabalhos dos Comites criados'a 
partir de 1980 para administrar os acordos 
normativos multilaterais conclu (dos nas Ne
gociac;:oes Comerciais Multilaterais (NCMS), 
como tambem nos 6rgaos mais tradicionais 
daquele foro, e na utilizac;:ao dos mecanis
mos do GATT para a soluc;:ao de controver
sias entre as Partes Contratantes. 

Baixou-se decreta que poe em vigor as de
zoito concessoes tarifarias negociadas pelo 
Brasil nas NCMS, em contrapartida a con
cessoes feitas pelos pa(ses desenvolvidos 
para a grande maioria de produtos que im
portam. Esta medida completa o processo 
de implementac;:ao, no Brasil, dos resultados 
daquelas Negociac;:oes Comerciais Multilate
rais, nas quais, como pa(s em desenvolvi
mento, mantivemos equil (brio global favo
ravel, ou seja, acedemos a concessoes de 
valor e impacto inferiores as concessoes que 
recebemos. 

Ainda no ambito do GATT, foram realiza
das consultas bilaterais com os EUA e 
com a CEE sabre a exclusao de produtos 
brasileiros dos Sistemas Gerais de Preferen
cias (SGP) daquelas Partes Contratantes, 
em virtude da aplicac;:ao do conceito de 
"graduac;:ao", contestado pelo Brasil. Essas 
consultas permitiram a parte brasileira ca
racter izar dever-se a fat ores protec ion istas a 
referida interrupc;:ao de beneHcios tarifarios 
anteriormente concedidos ao Brasil naque
les SGPS. 

Continua tambem o Brasil a participar das 
reu n ioes negociadoras com vistas a renova
c;:ao do acordo multilateral que regula atual
mente o comercio de produtos texteis (o 
Acord a Mu ltifibras). 

. 
A.1 no ambito bilateral 

No ambito do Subgrupo Consultive de Co
mercia Brasii-EUA, realizaram-se consultas 
com o objetivo de passar em revista temas 
de interesse comercial direto dos dois pa(
ses. Dentre as principais questoes analisa
das, citem-se as de balanc;:o de pagamento, 
inflac;:ao eo SGP norte-americana. 

Real izaram-se, tambem, consu ltas com as 
autoridades norte-americanas destinadas a 
esclarecer os parametros que levaram as 
autoridades brasileiras a restabelecer a 
outorga de um credito de I PI aos ex porta-
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dares de determinados produtos, equivalen
te a certo percentual do valor FOB exporta
do, e a, posteriormente, alterar aqueles per
centuais, mantendo-os decrescentes. 

B) CEE 

Foram conclu (das, em man:;:o, as negocia· 
ce\es em torno de um arranjo para 1981 sa
bre ferro-gusa, pelo qual, o Brasil podera 
exportar ate um total de 38 mil toneladas. 

Em decorrencia de decisao do CONCEX de 
I i bera<;:ao para a exporta<;:ao da produ<;:ao 
nacional de graos de soja na safra de 1982, 
foi contrarrestada queixa dos produtores de 
farelo de soja comunitarios, que amea<;:am, 
desde 1980, a abertura de um processo anti
subs(dios contra as exporta<;:oes brasileiras 
de farelo de soja para a CEE. 

Foi tambem afastada a amea<;:a de aplica<;:ao 
de direitos compensat6rios sabre as expor
ta<;:oes de cal<;:ados femininos brasileiros 
para a CEE, atraves da aplica<;:ao "erga 
omnes", pelo governo brasileiro, de um im
pasto de exporta<;:ao que neutraliza os efei
tos dos subs(dios aplicados aqueles produ
tos quando destinados ao mercado externo. 

C) com a Argentina 

Realizaram-se 3 reunioes do Grupo Tecnico 
Misto para assuntos de comercio bilateral, 
que trataram de temas que afetam os inte
resses comerciais de ambos os pa(ses. 

No campo da a<;:ao multilateral em materia 
de produtos de base, o Conselho I nterna
cional do A<;:ucar decidiu, em prindpio, 
prorrogar o Acord a I nternacional do A<;:u
car par mais dais anos, ap6s 31 de dezem
bro de 1982. No GATT, as reclama<;:oes do 
Brasil contra a pol(tica comunitaria de sub
sldios as exporta<;:oes de a<;:ucar mantiveram· 
se na pauta de discussoes. 

0 Conselho das Partes Contratantes do 
GATT endossou as recomenda<;:oes do Gru-
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po de Peritos I ndependentes que examinou 
a postula<;:ao brasileira, no sentido de que o 
governo espanhol adotasse as medidas ne
cessarias, com vistas a regularizar, a luz do 
Acordo Geral, o regime alfandegario para 
importa<;:oes de cafe. 

Entrou em vigor, provisoriamente, em 1981, 
o Acord a I nternacional do Cacau de 1 980, 
do qual o Brasil e signatario, e foram acio
nadas, em seguida, pelo Conselho de Orga
niza<;:ao lnternacional do Cacau, as regras 
economicas e de Controle e as regras de 
funcionamento do Estoque Regulador. 

Foi assinado pelo Brasil o Protocolo de 
1981, e a declara<;:ao de sua aplica<;:ao provi
s6ria foi depositada pelo Brasil, em junho. 
0 referido protocolo foi assinado pelo Bra
sil a 28 de abril. Em junho, o Embaixador 
do Brasil em Washington depositou junto 
ao governo norte-americana declara<;:ao de 
aplica<;:ao provis6ria do Protocolo. 

Teve prosseguimento o esfor<;:o diplomatico 
brasileiro para atenuar ou eliminar as restri
<;:oes sanitarias impostas par alguns pa(ses as 
importa<;:oes de animais e seus subprodutos 
de origem brasileira, em virtude de inciden
cia de doen<;:as infecto-contagiosas nos reba
nhos brasileiros. Entre os resultados desse 
esfor<;:o, destaca-se a assinatura de um Pro
tocolo adjunto ao Acordo Sanitaria Brasil
! tal ia, sabre o co mercia de carne de aves e 
coelhos entre os dais palses. 

0 governo brasileiro aderiu a Comunidade 
I nternacional da Pi menta, organiza<;:ao que 
tem par principais objetivos 0 incentivo a 
produ<;:ao e consumo, a melhoria do proces
so de comercializa<;:ao eo equilibria do mer
cado e dos pre<;:os da pimenta do reino. 

No setor de transporte terrestre, mantive
ram-se encontros bilaterais, com vistas a 
disciplinar o intercambio comercial par ro
dovia com os pa(ses lim(trofes. Com a Vene
zuela, real izaram-se encontros em Manaus e 



em Brasilia, dos quais resultou a aprovac;.:ao 
dos textos dos projetos do Convenio sabre 
Transporte Rodoviario Fronteiric;.:o de Car
ga e do Convenio de Transporte Rodoviario 
I nternacional de Carga. 

Na multilateral, o encontro mais importan
te foi a XI Reuniao de Consulta dos Minis
tros de Obras Publicas e Transportes das 
Partes do Cone Sui, efetuada em Santiago, 
Chile. 

No setor de telecomunicac;.:oes, o Brasil par
ticipou da II Assembleia das Partes da 
I NMARSAT, durante a qual foi aprovado o 
estabelecimento de relac;.:oes formais com 
a IMCO e a INTELSAT. 

0 governo brasileiro assinou Ajustes Com
plementares a Acordos Basicos de Coopera
cao Cientlfica e Tecnica com a Fran<;:a, 
Honduras e Peru, visando a maior integra
c;.:ao com os mencionados palses no campo 
das comunicac;.:oes. 

No setor de transportes aereos, o Brasil 
manteve, em 1981, oito reunioes de Con
sultas bilaterais com: Paraguai, Portugal, 
ltalia, Espanha, Franc;.:a, Peru, EUA e Japao. 
As referidas Consultas tiveram par objetivo 
o exame global do desenvolvimento do 
transporte aereo com aqueles pa(ses e o 
equacionamento de questoes pendentes. 

Ouanto a Acord as Aereos bi latera is, o Bra
sil denunciou, par obsoleto, o Acordo entre 
T ransportes Aereos com os E UA. 

Na area multilateral, o principal evento de 
que o Brasil participou foi a Reuniao Espe
cial da Comissao Latina-Americana de 
Aviacao Civil (CLAC), convocada para ana
lisar ·as repercussoes da situac;.:ao tarifaria 
internacional na America Latina. 

No setor de transporte maritima, realiza
ram-se Reunioes de Consultas com os se
guintes palses: Polonia, URSS, e Argelia. 

0 Brasil e a Bulgaria negociaram, em maio, 
Acordo sabre Navegac;.:ao Maritima. Com a 
Venezuela reiniciou-se negociac;.:ao de um 
Convenio sabre Transporte Maritima. 

Na area multilateral, o Brasil participou dos 
trabalhos do Comite de Transportes Mariti
mas da UNCT AD e da reuniao constitutiva 
da Associac;.:ao I bero-Americana de Portos e 
Costas (A YPYC). 

A ac;.:ao desenvolvida pelo Brasil junto a 
Organizac;.:ao Maritima Consult iva I ntergo
vernamental (I MCO) baseou-se na participa
cao dos Trabalhos dos Comites Jurldico, de 
Facilita<;:ao, de Seguranc;.:a Maritima, de Pro
tec;.:ao ao Meio Ambiente Marinho e de 
Cooperac;.:ao Tecnica. 

Na eleicao de membros do Conselho da 
IMCO para o proximo bienio, o Brasil foi 
eleito para a Categoria "B", sendo o segun
do pals mais votado. 

A ac;.:ao diplomatica do governo em muito 
colaborou durante as Reunioes do Fundo 
Monetario lnternacional (FMI), Banco ln
ternacional para Reconstruc;.:ao e Desenvol
vimento (BIRD), Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID), Fundo Africano 
de Desenvolvimento (FADO), Fundo Finan
ceiro para o Desenvolvimento da Bacia do 
Prata ( FONPLATA) e Grupo do Caribe 
para Coopera<;:ao no Desenvolvimento Eco
nomico (GCCDE) no encaminhamento dos 
problemas de I iqu idez que passaram a afe
tar, a partir de 1973, o setor externo da 
economia dos palses em desenvolvimento 
importadores I (quidos de petr61eo, em esca
la significativa. 

No plano bilateral, alcanc;.:aram pleno exito 
os esforc;.:os, a n (vel de Chancelaria, no qua
dro de suas atribuic;.:oes, em prol do aperfei
c;.:oamento da cooperac;.:ao com os principais 
mercados financeiros internacionais, da 
expansao da rede bancaria brasileira no 
exterior e da negociac;.:ao de Convenios de 
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Credito com os demais palses em desenvol
vimento. 

Em Protocol as conclu (dos com a Fran<;:a e 
a Republica Federal da Alemanha, ficou 
acertada coopera<;:ao financeira, destinada a 
execu<;:ao de Projetos considerados priorita
rios pelo governo. 

I nstrumentos diplomaticos, oportunamente 
trocados, colocaram em vigor as Conven
<;:oes assinadas entre o Brasil e a ltalia e a 
Noruega para evitar a dupla tributa<;:ao da 
renda e do capital e prevenir a Evasao Fis
cal, bem como a dupla tributa<;:ao da renda 
derivada de transporte aereo. 

energia 

0 Brasil assinou acordos de coopera<;:ao no 
campo dos usos paclficos da energia nu
clear com a Colombia e o Peru, e Memoran
da de Entendimento com o Reina Unido. 
Esses documentos afirmam o direito de 
cada pals a desenvolver o usa da energia nu
clear para fins paclficos, manifestam o 
apoio ao principia de nao pro! ifera<;:ao de 
armas nucleares e definem as areas em que 
se exercera a coopera<;:ao, a ser implementa
da par meio de projetos espec(ficos, sujei
tos, quando for o caso, a salvaguardas da 
AI EA. 

Com a I tal ia, foi firmado Programa de Exe
cu<;:ao para o desenvolvimento de um novo 
ramo da tecnologia nuclear, o dos reatores 
rapidos resfriados a s6dio. Com a Fran<;:a, 
foi concluldo acordo para a aplica<;:ao de 
salvaguardas da AI EA a usina de hexafluo
reto de urania adquirido a uma firma fran
cesa. 

0 Brasil participou das seguintes atividades 
no ambito da Agencia lnternacional de 
Energia Atomica (AI EA): 

a) Reunioes do Grupo de Peritos para o 
Armazenamento I nternacional do Plutonic 
(ISP); 
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b) Reunioes do Comite sabre Garantia de 
Suprimentos de Material, Equipamentos e 
Tecnologia da Junta de Governadores da 
AIEA (CAS); 

c) Assinatura da Conven<;:ao de Prote<;:ao 
F(sica de Material Nuclear; 

d) XXV Sessao da Conferencia Geral e reu
nioes da Junta de Governadores da AI EA. 

Em razao da senslvel melhora de suprimen
tos e pre<;:os de petr61eo e da evolu<;:ao favo
ravel do mercado em rela<;:ao a 1980, a par 
das medidas tomadas internamente, o Bra
sil logrou, em 1981, fechar sua conta de pe
tr61eo em n(veis inferiores aos previstos. Ao 
mesmo tempo, continuou-se a diversificar 
as fontes de suprimento e a buscar a amplia
<;:ao das atividades de prospec<;:ao no exte
nor. 

0 papel de vanguarda que assumiu o Brasil 
com rela<;:ao a biomassa se evidenciou pelos 
convites para participar de conferencias e 
simp6sios internacionais, a firn de expor 
experiencia nacional, e pelo estabelecimen
to de la<;:os de coopera<;:ao com pa (ses em 
desenvolvimento (Uruguai, Nicaragua, 
Guiana, Republica Dominicana, Peru, Bu
rundi, Angola) e com pa(ses industrializa
dos (Fran<;:a, ltalia, EUA). 

Merece registro a participa<;:ao brasileira na 
Conferencia das Na<;:oes Unidas sabre Fon
tes Novas e Renovaveis de Energia, realiza
da em Nairobi, quando se adotou Programa 
de A<;:ao I nternacional para o Desenvolvi
mento de Fontes Novas e Renovaveis de 
Energia, amplamente favoravel aos interes
ses nacionais e aqueles dos pa(ses em desen
volvimento em geral. 

0 Brasil participou da Ill e IV Sessoes da 
Conferencia das Na<;:oes Unidas sabre Esta
nho. Delas resultou a adocao do texto final 
do VI Acordo I nternacion.al de Estanho, ao 
qual o Brasil ainda nao decidiu aderir. 



Com vistas a cooperac;;ao na area do carvao 
mineral, o Brasil participou de duas reu
nioes do Grupo de Trabalho sabre carvao, 
no contexto da Comissao Mista Teuto-Bra
sileira, assinou Memorandum de Entendi
mento com o Reina Unido, e participou do 
I Encontro de Trabalho Brasii-Uruguai. 

0 Brasil continuou participando ativamen
te dos trabalhos da Organizac;;ao Latina
Americana de Energia (0 LADE). Esteve 
presente na Sessao Extraordinaria do Gru
po de Peritos, na II Reuniao Extraordinaria 
de Min istros da organ izac;;ao e nas tres reu
nioes da Comissao de Ministros entao cria
da. 0 Brasil fez-se representar, ainda, na 
XII Reuniao Ministerial Ordinaria, realizada 
em Sao Domingos, quando foi aprovada a 
versao final do Programa Latina-Americana 
de Cooperac;;ao Energetica (PLACE). 

promoc;ao comercial 

A ac;;ao do ltamaraty na area de promoc;;ao 
de exportac;;oes visou a fornecer ao empre
sariado nacional o apoio necessaria ao de
senvolvimento de suas atividades exporta
doras. 0 Sistema de Promoc;;ao Comercial 
do ltamaraty buscou, por variados meios, 
aproximar a demanda externa da oferta 
brasileira de bens e servic;;os. 

Deu-se continuidade ao ja tradicional Pro
grama CITRE - Ciclos de Treinamento de 
Especialistas em Promoc;;ao Comercial, que 
treina pessoal de nlvel superior em tecnicas 
de comercializac;;ao externa, com estagio 
de treinamento em Embaixadas e Consula
dos. Os participantes do Programa CITR E 
retornam ao pals para serem incorporados 
ao mercado nacional de trabalho. 

No quadro do Projeto Cooperac;;ao Tecni
ca entre Palses em Desenvolvimento do 
Programa das Nac;;oes Unidas para o Desen
volvimento, realizaram-se, no Brasil, em co
laborac;;ao com o Centro de Comercio Inter-

nacional - UNCTAD/GATT, o Seminario 
Latina-Americana sabre Controle de Oua
lidade na Exportac;;ao e o Seminario sabre 
Transportes Voltados para a Exportac;;ao, 
este ultimo reunindo representantes de pa(
ses africanos, asiaticos eo Caribe. 

Ainda em colaborac;;ao com o CCI -
UNCTAD/GATT, foram realizados dois 
projetos nacionais: o II Seminario sabre 
Exportac;;ao de Sucos de Frutas Tropicais, 
que visou a orientar o exportador nordes
tino na exportac;;ao daquele produto para o 
mercado europeu, e o Seminario sabre 
Aspectos Jurldico-Legais das Negociac;;6es 
em Comercio Exterior, que reuniu em Bra
sCiia names expressivos do meio jur(dico
empresarial brasileiro e estrangeiro. 

Em 1981, materializou-se a cooperac;;ao 
Sui-Sui, atraves da obtenc;;ao de fontes pio
neiras de financiamento para projetos a se
rem executados por firmas brasileiras. Des
tarte, procurou-se reverter concentrac;;ao do 
fluxo do financiamento internacional na in
dustria e no comercio dos palses desenvol
vidos, para a qual contribuem ate mesmo os 
fundos dos pa(ses em desenvolvimento 
exportadores de petr61eo. 

Nessa ordem de ideias, o Brasil iniciou, den
tro da cooperac;;ao Sui-Sui, sua primeira 
operac;;ao trilateral, abrangendo, de um lado, 
recursos financeiros do Fundo da OPEP e, 
de outro, tecnologia e capacidade industrial 
brasileiras, para a realizac;;ao de um projeto 
integrado de explorac;;ao de carvao em Mo
c;;ambique. Com este objetivo, o I tamaraty 
negociou com o Fundo da OPEP a contra
tac;;ao de um cons6rcio de empresas estatais 
brasileiras para a realizac;;ao de um estudo 
de pre-viabilidade do projeto. 

0 I tamaraty promoveu a participac;;ao ofi
cial do Brasil em 64 feiras e exposic;;oes no 
exterior, dentro da orientac;;ao, face a escas
sez de recursos, de repassar. em progressao 
crescente, os custos aos exibidores. 
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Pesquisa realizada em 1979, junto aos ex
portadores cadastrados no Sistema de In
formacao Comercial permitiu avaliar a boa 
receptividade desfrutada pela serie "Como 
Exportar"; em decorrencia disto, foram pu
blicados, em 1981, mais oito desses ti'tulos. 
Foram tambem elaborados diversos estudos 
de carater economico-comercial, que visa
ram a servir de subsldio para visitas de mis
soes oficiais brasileiras ao exterior- e vice
versa -, abrangendo um total de 32 palses. 
Deu-se continuidade ao trabalho de identi
ficacao de produtos exportaveis nao tradi
cio~ais, para a elabora<;:ao de nova tabela 
basica de oferta, que constituiu a base me
todol6gica para a real iza<;:ao das pesqu isas 
de mercado. 

No plano das opera<;:oes de promo<;:ao co
mercia!, as iniciativas brasileiras, voltadas, 
em grande parte, para os mercados dos pal
ses em desenvolvimento, visaram sobretudo 
a explorar novas oportunidades para comer
cia! izacao de bens e servicos brasi leiros. 
Nesse ~ontexto, inserem-se ~s esfor<;:os para 
abertura de mercados (especialmente no 
Extrema Oriente), os esquemas bi latera is 
de colabora<;:ao para implementar projetos 
de desenvolvimento no exterior, as opera
coes vinculadas com pa(ses exportadores de 
petr61eo e a consolida<;:ao de posi<;:oes con
qu istadas anteriormente. A a<;:ao governa
mental, na materia serviu para orientar, 
apoiar, coadjuvar e, as vezes, coordenar ati
vidades no setor privado, como ocorreu no 
caso da Missao Comercial aos palses mem
bros da ASEAN (Filipinas, Indonesia, Cin
gapura, Malasia e Tailandia). 

coopera~ao cultural, tecnica, 
cientifica e tecnol6gica 

As atividades de coopera<;:ao intelectual, 
tecnica, cientlfica e tecno16gica, de difusao 
cultural e de divulga<;:ao do Brasil no exte
rior foram desenvolvidas pelo ltamaraty se
guindo as linhas mestras da pol ltica exte-

40 

rior do Brasil, conformadas pela enfase aos 
programas de coopera<;:ao com palses em 
desenvolvimento, principalmente da Ame
rica Latina e Africa; pelo interesse na im
plementa<;:ao de projetos que promovam a 
transferencia de tecnologia ao Brasil e pela 
orienta<;:ao imprimida a promo<;:ao de mani
festacoes culturais brasileiras no exterior e 
d ivu lga<;:ao de aspectos relevantes da econo
mia, hist6ria, artes e geografia do pals, com 
a finalidade de ampliar ou consolidar a pre
sen<;:a do Brasil no mundo. 

No campo da coopera<;:ao intelectual des
tacam-se os seguintes setores de atua<;:ao: 

- coopera<;:ao com a Organiza<;:ao das Na
<;:oes Unidas para a Educa<;:ao, a Ciencia e a 
Cultura (UNESCO). Celebrado Acordo de 
Coopera<;:ao Tecnica em Materia Educacio
nal e Cultural entre o Brasil e a UNESCO, 
por ocasiao da visita presidencial a sede da 
Organ iza<;:ao. 

- ensino de Portugues e Civiliza<;:ao Brasi
leira. Atraves dos 16 Centros de Estudos 
Brasileiros (CEBS) localizados na America 
Latina e do Norte e de 32 leitorados em 
Universidades da Africa e Europa foram 
divulgadas a literatura e civiliza<;:ao brasilei
ras, bem como ensinada a I lngua portugue
sa a cerca de 10 mil alunos estrangeiros. 

- acordos culturais. Durante o anode 1981, 
realizaram-se em Brasilia reunioes das Co
missoes Mistas Culturais com a Fran<;:a e a 
Belgica, quando se tratou de temas relativos 
ao intercambio universitario e educacional 
entre o Brasil e aqueles palses. Alem disso, 
foram enviados representantes para tratar 
de assuntos relativos a coopera<;:ao educa
cional e universitaria as reunioes de Comis
sao Mista com a Ubia, Senegal, Venezuela 
e Chile. 

- Programa de estudantes-convenio. Em 
1981, participaram do programa de estu
dante-convenio 1003 estudantes provenien-



tes de 17 pa lses latino-americanos e de 12 
palses africanos. Ademais, foram concedi
das 41 balsas de estudos para cursos de p6s
graduac;;ao a estudantes de palses da Ameri
ca Latina, Africa e Asia. 

A cooperac;;ao tecnica brasileira teve em 
1981, um ana que marca o in (cia de uma 
nova fase no relacionamento com outros 
palses em desenvolvimento. Buscou-se mais 
enfaticamente, no ana de 1981, sensibilizar 
os organismos internacionais especializados 
e os palses em desenvolvimento para a ine
vitavel e crescente necessidade de participa
c;;ao - sobretudo com recursos financeiros 
em moeda forte - dos organismos interna
cionais nos programas e projetos priorita
rios de cooperac;;ao teen ica dos pa lses em 
desenvolvimento, com vistas a suplementar
lhes os escassos recursos em moeda local. 
Assim, a cooperac;;ao tecnica solicitada ere
cebida pelo Brasil, sempre que posslvel, 
teve participac;;ao de organismos internacio
nais, como o Programa das Nac;;oes Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), Organiza
c;;ao dos Estados Americanos (OEA), Fundo 
das Nac;;oes Unidas para a lnfancia (UNI
CEF), Organizac;;ao das Nac;;oes Unidas para 
o Desenvolvimento Industrial (UNIDO). 

No quadro de cooperac;;ao tecnica recebida 
pelo Brasil, convem ressaltar as reunioes 
com o Canada, Japao, Republica Federal 
da Alemanha e Franc;;a. Outrossim, os pro
jetos desenvolvidos com o Reina Unido, a 
I tal ia e a Espanha tiveram a devida conti
nuidade. 

No tocante a cooperac;;ao tecnica prestada 
pelo Brasil aos outros palses em desenvol
vimento da America Latina, da Africa, so
bretudo aos palses africanos de I lngua co
mum, e do Oriente Media, procurou-se dar, 
na rr.edida da disponibilidade de recursos 
humanos e financeiros, continuidade aos 
projetos em execuc;;ao. 

A operac;;ao do Sistema de I nformac;;oes 
Cientlficas e Tecnol6gicas, que tem por 

objetivo a captac;;ao ordenada e sistematica 
de informac;;oes relevantes na area de cien
cia e tecnologia no exterior, proporcionou 
os seus servic;;os a mais de 1 milhar de enti
dades tecnico-cientlficas nacionais. Foram 
iniciadas negociac;;oes de Acordos de Coope
rac;;ao Cientlfica e Tecnol6gica com a Aus
tralia, Belgica, Costa do Marfim, Equador, 
Nigeria, Ouenia, I-ndia, Franc;;a, ltalia, Por
tugal, Suriname e Guiana. Alem disso, fa
ram assinados ajustes complementares de 
natureza cientlfica com Franc;;a, Colombia, 
I raque e Peru, e elaborados Acordos de 
Cooperac;;ao Cientlfica e Tecnol6gica com a 
Uniao Sovietica e a Romenia. 

Merecem destaque a organizac;;ao da visita 
ao Brasil da Missao da Academia de Cien
cia da Republica Popular da China, interes
sada em conhecer todos os aspectos da 
experiencia brasileira em materia de pol 1-
tica cientlfica e tecnol6gica e em estabele
cer cooperac;;ao com o Brasi I nas areas de 
bioqulmica, bioHsica, geologia e botanica, 
e a realizac;;ao em Brasilia da X Comissao 
Mista Teuto-brasileira de cooperac;;ao cient(
fica e tecnol6gica. Organizaram-se missoes 
brasileiras a Costa do Marfim, Nigeria, Oue
nia, Moc;;ambique, Angola, Peru, Equador, 
Colombia, Venezuela, Franc;;a e Belgica. As 
missoes a Africa e America Latina tiveram 
o objetivo de dar inlcio a um amplo progra
ma brasileiro de cooperac;;ao cientlfica e 
tecnol6gica com outros palses em desen
volvimento. 

Ouanto a atuac;;ao multilateral do Brasil ncs 
setores da ciencia e tecnologia, registrou-se 
a participac;;ao nos Programas Cientlficos da 
UNESCO e no Comite lntergovernamental 
de Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvi
mento da ONU. 

Nas areas da difusao cultural e divulgac;;ao, 
apesar das restric;;oes de ordem orc;;amenta
ria, pode o I tamaraty expandir sua atuac;;ao 
nos set ores de cinema e rad iod ifusao. 

Realizou-se por ocasiao da visita presiden-
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cial a Colombia, Franca, Portugal e Peru 
programac;:ao de eventos culturais, princi
palmente, no setor de artes plasticas e mu
sica naqueles pa(ses. 

A manutenc;:ao de atividades de difusao cul
tural brasileiras em muitos palses foi logra
da grac;:as aos Centros de Estudos Brasileiros 
e Galerias ou sal as local izadas nessas insti
tuicoes. Vale, ainda, salientar as edic;:oes da 
"R~vista de Cultura Brasileira" e da "Bra
si I Cu ltu ra", elaboradas respect iva mente 
pelas Embaixadas em Madrid e em Buenos 
Aires, e o programa de traduc;:ao de obras 
literarias brasileiras levada a efeito pelas 
Embaixadas em Caracas, Lima e Buenos 
Aires. 

A divulgac;:ao do cinema brasileiro teve 
especial relevancia em 1981. Houve a parti
cipac;:ao oficial brasileira em cerca de 30 fes
tivais internacionais, da qual resultou a con
cessao de 18 (dezoito) premios a filmes bra
sileiros. Foram organizadas tambem Sema
nas de Filmes Brasileiros em dezenas de 
palses, com vistas a divulga<;:El"o do Brasil e a 
abertura de novas mercados para o filme 
brasileiro. 

Com a final idade de manter informados os 
funcionarios de entidades publicas e priva
das brasileiras no exterior, foi criado o bo
letim noticioso diario "0 Reporter Brasi
leiro", produzido pelo ltamaraty e veicula
do em tres faixas horarias de ondas curtas 
pela RADIOBRAS. Nos Estados Unidos, 
foi colocado a disposic;:ao de centenas de 
emissoras radiofonicas, via satelite e com 
boa aceitac;:ao, o programa semanal "Bra
zilian Hour", coordenado pelo Consulado
Geral em Los Angeles. Providenciou-se a 
atualizac;:ao, reimpressao e distribuic;:ao as 
Embaixadas e Consulados do Brasil de pu
blicac;:oes em espanhol, frances_ e ingles com 
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vistas a suprir parte da demanda, cada vez 
maior, de informac;:oes gerais sobre o Bra
sil, a serem complementadas em 1982, com 
a remessa de conjuntos audiovisuais de uma 
serie intitulada "Brasil Ralzes", "Brasil 
Economia" e "Brasil Turismo", produzida 
pelo ltamaraty. 

assuntos consulares 
e turldicos 

0 ltamaraty participou da elaborac;:ao do 
regulamento da Lei n9 6.815, de 19 de agos
to de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), ha
vendo inclusive integrado comissao, desig
nada pelo Ministro da Justi<;:a, cujos traba
lhos se converteram no Decreta n986. 715, 
de 10 de dezembro de 1981, que possibili
tara a aplicac;:ao integral da lei acima citada 
e a soluc;:ao de numerosos casas de estran
geiros em situac;:ao ilegal no Brasil. 

Foram conclu ldas as negocia<;:oes com o 
Governo japones, visando a I iquidac;:ao, ini
c iada em 30 de set em bro de 1981, das em
presas JAMIC - lmigrac;:ao e Colonizac;:ao 
Ltda. eJEMIS-Assistencia Financeira S.A 
por se encontrarem as mesmas em situa<;:ao 
ilegal e por nao mais ser considerada ade
quada a assistencia que vinham prestando 
aos i m igrantes Japoneses no Brasi I. 

Atendendo a apelos diversos, foi concedido 
asilo politico a 35 refugiados cubanos e a 
120 vietnamitas, estes ultimos recolhidos 
no Mar da China pelo navio Muriae, da 
FRONAPE. 

No decurso de 1981, o DCJ colaborou no 
preparo e assinatura de 153 atos bilaterais. 
Cumpre destacar que o Brasil assinou, nesse 
per(odo, os primeiros atos bilaterais com a 
Republica do Congo, Mali e Malasia. 



au rei iano chaves 
recebe vice-primeiro-

ministro da hungria 
Discursos do Vice-Presidente da Republica, Aureliano Chaves, 
e do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do Comercio Exterior 
da Hungria, Lajos Faluvegi, no Palacio do ltamaraty 
em Brasilia, em 29 de mar.;:o de 1982, par ocasiao de almo.;:o 
oferecido ao representante do Governo hungaro. 

VICE-PRESIDENTE BRASILEIRO 

Senhor Vice-Primeiro-Ministro 

Com grande prazer recebo Vossa Excelen
cia e sua delegac;:ao neste almoc;:o com que o 
homenageamos. 

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil trans
cende, pelo seu significado e pela importan
cia dos atos assinados, o seu carater mera
mente formal. 

Numa rapida visao retrospectiva das rela
c;:oes bilaterais entre nossos palses, desejo 
ressaltar, inicialmente, o efeito positivo 
produzido pelo grande numero de encon
tros de autoridades magiares com autorida
des brasileiras nos ultimos anos. A partir de 
1975, visitaram o Brasil delegac;:oes oficiais 
do governo hungaro, alem de missoes inte
gradas por representantes de empresas esta
tais hungaras de comercio exterior, no mes
mo perlodo, a comissao mista Hungria
Brasi I reu n iu-se em tres ocasioes, estando 
o proximo encontro previsto para fins de 
1982. 

Como resu Ita do pratico desses contactos, 
vale observar o avanc;:o significativo verifi
cado a partir de 1978, no intercambio co
mercia! entre nossos pa lses, em termos nu
mericos, o comercio entre a Hungria e o 
Brasil evoluiu de oitenta e nove milhoes de 
d61ares em 1978 para os atuais cento e se
tenta milhoes de d61ares, registrados em 
1981. 

Esse promissor relacionamento comercial 
devera, certamente, adquirir novo impulso 
com a visita que Vossa Excelencia ora reali
za ao Brasil. 

Nesse sentido, estou certo, devera contri
buir a assinatura de um acordo de opera
c;:oes comercia is vi ncu Iadas, no valor de cer
ca de US$ 600 milhoes. 0 referido acordo, 
a ser executado nos pr6ximos tres anos, 
apresenta significativa lista de produtos, in
clusive manufatu rados, oferecidos por 
ambas as partes, o que constitui manifesta
c;:ao do elevado grau de complementarida
de d::Js economias hungara e brasileira. 

Mais do que a expressao numerica e a diver
sidade de produtos contemplados pelo refe-
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rido acordo, devem ser ressaltadas as pers
pectivas que se abrirao ao intercambio co
mercia! entre a Hungria e o Brasil, a partir 
da assinatura desse documento, que embo
ra nao esgotando o potencial de coopera
c;;ao economico-comercial entre os dais pal
ses, demonstra o amplo espac;;o de coopera
c;;ao ainda par ser preenchido, tanto pelo 
Brasil quanta pela Hungria. 

Tendo o intercambio alcanc;;ado tais nlveis e 
considerando a interac;;ao das duas econo
mias, e de se prever seu crescimento no de
correr dos pr6ximos anos, observado ores
peito aos princlpios de independencia, nao 
interferencia nos assuntos internos e mutua 
compreensao dos valores que orientam 
nosso relacionamento. 

Pec;;o a todos os presentes que ergam as suas 
tac;;as em homenagem ao ilustre visitante e 
a sua delegac;;ao, que temos a honra de 
acolher. 

VICE-PRIMEIRO-MINISTRO HONGARO 

Antes de tudo agradec;;o suas palavras gentis 
e a recepc;;ao cordial que esta sendo propor
cionada a nossa delegac;;ao desde a sua che
gada ao Brasi I. 

A Republica Popular da Hungria tem uma 
pol ltica externa aberta. 0 objet iva funda
mental desta pol ltica e a criac;;ao das condi
c;;oes externas para o trabalho do nosso 
povo. Em consequencia disto, nas nossas re
lac;;oes internacionais n6s aspiramos, antes 
de tudo, a manutenc;;ao da coexistencia pa
cifica, e uma cooperac;;ao frutlfera entre os 
palses e povos. 

Como talvez seja conhecido pelos senhores, 
as relac;;oes internacionais tem uma impor
tancia muito grande na economia hungara. 
A nossa economia e uma economia aberta. 
N6s pertencemos ao numero reduzido dos 
palses que realizam quase a metade da sua 
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renda nacional atraves do comercio exte
rior. Este fator condiciona tambem a nossa 
pol ltica economica internacional: n6s esta
mos prontos a manter relac;;oes economica
comerciais, mutuamente vantajosas, com 
todos os palses do mundo, independente
mente dos seus regimes sociais. Estamos 
contra qualquer fenomeno ou aspirac;;ao 
protecionista ou discriminativa capaz de 
impedir ou limitar estas relac;;oes. Apoiamos 
as reivindicac;;oes justas dos pa(ses em de
senvolvimento, dirigidas a tornar mais sau
daveis as relac;;oes economicas internacio
nais. 

Senhor Vice-Presidente, 

A distancia geografica entre nossos pafses e 
grande, n6s somas diferentes em muitos 
aspectos, mas ha tambem muita coisa que 
nos I iga. Podem compreender que desta vez 
eu prefiro falar sabre os lac;;os que nos 
unem. 

As nossas relac;;oes comerciais, apesar desta 
grande distancia, ja podem ser consideradas 
tradicionais. 0 desenvolvimento realizado 
nos ultimos dois-tres anos, inclusive o 
aumento das compras hungaras mostram 
que o nosso governo tem a determinac;;ao de 
desenvolver ainda mais estas relac;;oes. Foi 
com satisfac;;ao que constatei hoje nas con
versac;;oes que a vossa intenc;;ao e semelhante. 

Par tudo isto eu creio ter o direito de expri
mir a nossa esperanc;;a de que esta nossa vi
sita de agora dara um novo impulso as nos
sas relac;;oes, contribuira ao melhor conhe
cimento mutua e ajudara a ampliar e tornar 
mais equilibradas as nossas relac;;oes. Segun
do a nossa opiniao o trabalho conjunto, 
realizado nos ultimos anos, resultou bases 
adequadas para partirmos a estabelecer e 
desenvolver, ao lado do intercambio comer
cia! tradicional, relac;;oes mutuamente van
tajosas em outros novas campos tambem, 
como par exemplo a cooperac;;ao industrial, 
a criac;;ao de empresas mistas, atividade 



conjunta em terceiro mercado tecnico-cien
tlfica ou cultural. 

Mas nao falemos s6 de questoes econ6mi
cas. 0 amor dos nossos povos pela musica e 
comum, o ritmo brasileiro e muito aprecia
do na Hungria, par outro lado penso que 
nao e desconhecida aqui a musica de Liszt. 
Bartok, Kodaly. Constitui uma ponte entre 
os nossos povos o fato de termos tao exce
lentes embaixadores da cu ltura hungara no 
Brasil como par exemplo Paulo Ronai que 
com suas varias obras enriqueceu a litera
tura brasileira. Mas temos tido na Hungria 
grandes apaixonados da cultura brasileira, 
como par exemplo Gabor Molnar e outros 
que fizeram tanto pela popularizac;:ao do 
vosso pals maravilhoso, pelo melhor conhe
cimento do vosso povo e literatura. 

N6s chegamos aqu i com o prop6sito de 

promover a cooperac;:ao multiforme entre 
os nossos palses, de procurar as possibilida
des de ampliar esta cooperac;:ao. Nos parece 
que encontramos a vossa compreensao. 

Senhor Vice-Presidente, 

Em nome da delegac;:ao do nosso governo e 
no meu proprio mais uma vez, agradec;:o a 
Vossa Excelencia a hospitalidade tao cor
dial. Pec;:o os presentes que me acompa
nhem quando levanto a tac;:a a prosperida
de da Republica Federativa do Brasi I as re
la<;:oes hungaro-brasileiras. 

Ergo a tac;:a a saude, bem estar pessoal de 
Sua Excelencia o Sr. Aureliano Chaves, 
Vice-Presidente da Republica Federativa do 
Brasil, e ao seu trabalho, realizado em pro! 
do seu povo. 

comunicado de imprensa 
brasil-hung ria 

Comunicac;:iio de imprensa Brasii-Hungria, divulgado pelo 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 31 de marc;:o de 1982, ao 

final da visita do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro do 
Comercio Exterior da Hungria, Lajos Faluvegi. 

A convite do Governo brasileiro, Sua Exce
lencia o Vice-Primeiro-Ministro da Republi
ca Popular da Hungria, Senhor Lajos Falu
vegi, realizou, de 29 a 30 de marc;:o de 1982, 
visita oficial a Republica Federativa do 
Brasil. 

Durante a visita, o Vice-Primeiro-Ministro 
da Hungria foi recebido par Sua Excelencia 
o Senhor Vice-Presidente da Republica, 
Antonio Au rei iano Chaves de Mendonc;:a, 
com quem conversou sabre assuntos de 
interesse dos dais palses. 

0 Vice-Primeiro Ministro Faluvegi tambem 
manteve entrevistas com o Ministro Chefe 
da Secretaria do Planejamento da Presiden
cia da Republica, Antonio Delfim Netto, 
com o Ministro dos Transportes, Eliseu Re
zende, com o Ministro da Agricultura, 

Angelo Amaury Stabile, com o Ministro da 
Saude, Waldir Mendes Arcoverde, com o 
Ministro do Interior, Mario David Andreaz
za e com o Ministro, interino, das Relac;:oes 
Exteriores, Joao Clemente Baena Soares. 

Paralelamente, foram mantidos encontros 
dos seguintes membros da delegac;:ao hun
gara com as seguintes autoridades brasilei
ras: Senhor Bela Rabi, Secretario de Estado 
do Ministerio da Industria da Hungria com 
o Senhor Marcos Jose Marques, Secretario
Geral do Ministerio da Industria e do Co
mercia; Senhor Robert Garai, Vice-Ministro 
das Relac;:oes Exteriores da Hungria com o 
Embaixador Ivan Velloso da Silveira Bata
lha, Chefe do Departamento da Europa do 
Ministerio das Relac;:oes Exteriores; Senhor 
Otto Herkner, Vice-Ministro do Comercio 
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Exterior da Hungria com os Senhores Ha
ralda Correa de Mattos, Ministro das Co
municac;;oes, Sergio Mario Pasquali, Secre
tario Geral da Educacao e Cultura, Embai
xador Paulo Augusto Cotrim Rodrigues 
Pereira, Presidente da Dl G I BRAS, e Arno 
Oscar Markus, Presidente da PORTOBRAS; 
Senhor Attila Csernok, Vice-Presidente do 
Banco Nacional da Hungria com o Senhor 
Hermann Wey, Presidente. interino. do 
Banco Central do Brasil, e Oswaldo Rober
to Colin, Presidente do Banco do Brasil S/A; 
Senhor Laszlo Akar, Diretor-Geral do Mi
nisterio da Fazenda da Hungria, com o Se
nhor Carlos Viacava, Secretario-Geral do 
Ministerio da Fazenda. 

Foi passado em revista o quadro internacio
nal e ressaltada a necessidade de serem reali
zados esforc;;os para diminuir as tensoes in
ternacionais, de modo a permitir o normal 
relacionamento economico e comercial entre 
todos os povos. Foi, igualmente, menciona
do 0 direito de todos OS pOVOS a autodeter
minac;;ao e a livre escolha de seus caminhos 
de desenvolvimento sem ingerencia externa, 
de acordo com os princlpios da Carta das 
Nac;;oes Unidas, e foram destacadas as aspi
rac;;oes dos palses em desenvolvimento de 
criac;;ao de uma nova ordem economica 
internacional mais justa e equitativa. 

Em atmosfera de bom entendimento, foram 
mantidas conversac;;oes sabre a situac;;ao e as 
perspectivas de desenvolvimento das rela
c;;oes economicas e comerciais bilaterais, 
tendo sido considerada proveitosa a troca 
de informacoes efetuada sabre os principais 
objetivos das pol (ticas econom ica e de pla
nejamento dos dais pa(ses. 

Dentro do esp(rito dos diversos documen
tos firmados por ocasiao dos cantatas man
tidos nos ultimos anos entre os dais pa(
ses, foi ressaltado com satisfacao o desen
volvimento positivo dos empreendimentos 
economicos e comerciais em curso, com o 
objetivo de intensificar o interdlmbio e a 
cooperac;;ao entre o Brasil e a Hungria. 

Foram examinadas as perspectivas do inter
cambia comercial e da cooperac;;ao econo
mica e financeira, bem assim as medidas 
para assegurar seu crescimento, em bases 
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mais equilibradas. Nesse contexto, foi su
blinhada a importancia das reunioes regula
res da Comissao Mista Brasii-Hungria e da 
troca de visitas de autoridades da area eco
nomico-comercial que tem sido realizadas, 
quando necessaria, nos intervalos dessas 
reunioes. 

Ao mesmo tempo, foi manifestado que o 
atual nlvel de aproveitamento das possibili
dades comerciais nao corresponde as poten
cialidades das economias de ambos os 
pa(ses. 

Concluiu-se, assim, ser oportuno tamar pro
videncias concretas para desenvolver a coo
perac;;ao econom ica, sempre em bases mu
tuamente vantajosas. 

Foi efetuada, durante a visita, troca de car
tas entre OS Chefes das duas Delegac;;oes a 
Comissao M ista, visando a real izacao de 
conjunto de operac;;oes comerciais d.e com
pra-e-venda de manufaturados, cujo cum
primento sera assegurado mediante a assi
natura de contratos pelas empresas interes
sadas dos dais pa(ses, no valor total de US$ 
580 milhoes. 

Alem do fornecimento de mercadorias tra
dicionais de ambos os Iadas, foi tambem ve
rificado que existem possibilidades de am
pliar a cooperac;;ao economica, principal
mente nos seguintes dom(nios: do lado 
hungaro, exportac;;ao de sistemas de produ
c;;ao para a agroindustria, de equipamentos 
de telecomunicac;;ao, instrumentos de pes
quisa nuclear; do lado brasileiro, exporta
c;;ao de componentes eletronicos, de equipa
mentos de telecomunicac;;ao, como tambem 
de artigos de consumo. 

Foram vistas com satisfac;;ao os esforc;;os ja 
iniciados que preveem a cooperac;;ao, inclu
sive em terceiros mercados, entre empresas 
de ambos os pa(ses. 

A Delegac;;ao hungara anunciou que no 
outono de 1982 deseja organizar uma expo
sic;;ao em Sao Paulo, havendo destacado o 
carater positivo dessa iniciativa, que contri
buira para ampliar o conhecimento dos pro
dutos hungaros no Brasil e, consequente
mente, para o aumento do comercio entre 
os dois pa(ses. 



chanceler em inistro 
da cu ltura do senega I 

visitam o brasil 
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriotes, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 
em 14 de janeiro de 1982, par ocasiiio de almoc;:o oferecido 
ao Ministro de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e ao Ministro 
da Cultura do Senegal, respectivamente Moustapha Niasse 
e Joseph Mathiam. 

Senhores Ministros, 

E com grande satisfa~ao que recebo hoje, 
em meu nome e no do meu colega da 
Educa~ao e Cultura, a visita de Vossas 
Excelencias. 

As visitas do Chanceler Niasse a nosso pals 
muito tem contribuldo para o elevado 
patamar que Brasi I e Senegal alcan~aram no 
desenvolvimento harmonioso de suas rela
~5es de amizade e de coopera~ao. 

A presen~a de Vossas Excelencias entre n6s 
confirma, pois, o apre~o e a amizade 
existentes entre nossos do is pa lses, consti
tu indo-se em passo adicional para o apro
fundamento da coopera~ao que mantemos 
com o Senegal e com as demais na~oes 
vizinhas do continente africano. 

Em junho do ano passado, pude desfrutar 
da generosa hospitalidade senegalesa, quan
do visitei Dacar, chefiando a delega~ao 
brasileira a Terceira Reuniao da Comissao 
Mista Brasil-Senegal. Tive, naquela opor
tunidade, a honra de ser recebido pelo 
Presidente Abdou Diouf, que, com tanta 

firmeza e alto esplrito patri6tico, vem 
conduzindo os destinos de sua nobre pa
tria, na tradi~ao do grande Presidente 
Leopold Sedar Senghor. 

Esse dialogo constante e fecundo, fundado 
em nossa heran~a comum e alimentado por 
ampla e diversificada coopera~ao, confere, 
hoje, densidade apreciavel a nosso relacio
namento. Verifico, com satisfa~ao, que os 
temas debatidos na Terceira Reuniao da 
Comissao Mista, real izada em Dacar, vem 
sendo implementados e que numero 
crescente de miss5es brasileiras e senega
lesas tem visitado nossos dois pa(ses, 
forjando uma malha abrangente de interes
ses bilaterais s61idos e duradouros. 

Senhores Ministros, 

0 povo e o Governo brasileiros se sentem 
particularmente envaidecidos pelo privile
gio que nos e oferecido de apreciar OS 

aspectos criativos da arte senegalesa, reuni
dos na bela exposi~ao inaugurada, segun
da-feira passada, no Museu de Arte Moder
na do Rio de Janeiro, pelo Ministro Joseph 
Mathiam. Representa aquele acervo, exem-
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plo significativo do esp(rito do povo sene
gales, refletindo seu amor pela cultura e sua 
extraord i naria voca9ao estetica. Tive pes
soalmente o privilegio de visita-la quando 
de sua apresenta9ao em Brasilia, em outu
bro do ana passado. Pude, entao, constatar 
sua beleza, sua variedade e o bam gosto 
com que integra as diversas artes. Entendo 
que iniciativas dessa natureza, que tanto 
contribuem para um melhor conhecimento 
reclproco de nossos habitos e tradi96es 
cu lturais, devam ser constantemente incen
tivadas par nossos palses. 

0 Governo brasileiro muito aprecia esta 
oportunidade que os trouxe ate n6s e que 
permitiu proveitosa troca de ideias sabre 
temas de nosso relacionamento bilateral e 
sabre questoes mais amplas de interesse 
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para toda a comunidade das na<;:6es. 
Pudemos assim verificar, o quanta sao 
convergentes os pontos de vista de nossos 
dais Governos sabre os temas da atualida
de. 

Senhor Ministro Niasse, 

Senhor Ministro Mathiam, 

Ao renovar a Vossas Excelencias o teste
munho de nossa amizade ao povo e a na9ao 
senegalesa e de nossa solidariedade com as 
causas do Senegal e de todo o Continente 
africano, pe9o a todos que se juntem a mim 
no brinde que ora proponho a saude do 
Presidente Abdou Diouf, a constante 
prosperidade da na9ao senegalesa e a felici
dade pessoal de Vossas Excelencias. 



sara iva guerreiro faz 
conferencia na camara de 

comercio afro-brasi leira 
Conferimcia do Chanceler Saraiva Guerreiro 
na Camara de Comercio Afro-Brasileira, em Sao Paulo, 
em 15 de janeiro de 1982. 

Nao creio ser necessaria elaborar aqui uma 
descri<;ao minuciosa de nossa pol ltica afri
cana. Acredito que todos a conhecem bem. 
Limitar-me-ei a reiterar os objetivos basicos 
dessa pol ltica que, como e sabido, foi defi
nida pelo Senhor Presidente da Republica 
corno uma das areas prioritarias de nossa 
a<;ao no exterior. 

Os objetivos do Brasil na Africa sao claros: 
visamos a paz e a coopera<;ao; ao estabeleci
mento de um relacionamento igualitario, 
avesso a hegemonias e paternalismos, basea
do no respeito mutuo, e confiante no esp(
rito de independencia autentica que anima 
nossas na<;oes. 0 interesse nacional eo con
gra<;amento regional recomendam que o 
nosso paIs estabele<;a com os seus viz i nhos 
d'alem oceano um dialogo de confian<;a e 
de amizade. Da mesma maneira como de
senvolvemos rela<;oes estreitas com os nos
sos vizinhos da America Latina tambem o 
fazemos com as na<;oes africanas. 

Em bora afastada pol ltica e economicamente 
do Brasil por muito tempo, a Africa nose 
familiar, porque dali nos vieram influencias 
fundamentais para o enriquecimento de 
nossa cultura e a forma<;ao de nosso povo. 

0 Brasil, na sua qualidade de pals simulta
neamente ocidental e do Terceiro Mundo, 
pretende fortalecer e expandir seus contac
tos internacionais, sobretudo com os de
mais palses em desenvolvimento. A cons
ciencia de nossa identidade nos leva ao d ia
logo universal e especialmente com interlo
cutores que tem problemas e aspira<;oes 
semelhantes aos nossos. Buscamos sempre 
somar esfor<;os no sentido de prevalecimen
to das rela<;oes de coopera<;ao justa e equ i
librada, que visam a um ordenamento inter
nacional capaz de propiciar melhor distri
bu i<;ao dos frutos do desenvolvimento e de 
ensejar a participa<;ao plena e efetiva da co
munidade internacional na discussao e no 
encaminhamento dos problemas de natu
reza global. 

Outra caracter(stica que facilita a nossa 
aproxima<;ao com pa(ses do Terceiro Mun
do e a comum adesao ao primado do Direi
to I nternacional nas rela<;oes entre Estados 
e a fidelidade aos prindpios da igualdade 
soberana entre OS Estados da nao-interven
<;ao em seus assuntos pr6prios, do respeito 
a diversidade, da recusa ao uso da for<;a 
entre na<;oes. 
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Nao se trata de uma adesao a simples for
mulas eticas nem de um endosso formal a 
conceitos desprovidos de importancia real. 
0 Brasil, ao identificar-se com as normas da 
boa convivencia, busca sua implementa<;:ao 
efetiva e universal, como princlpios que 
correspondem ao seu verdadeiro interesse 
nacional. Com efeito, a afirma<;:ao dessas 
normas constitui para as na<;:5es do Terceiro 
Mundo, inclusive o Brasil, uma necessidade 
basica. E na igualdade e coopera<;:ao, e nao 
na prevalencia de blocos e areas de influen
cla, que convergem os objetivos de nossos 
palses. 

0 Brasil, como as na<;:5es em desenvolvi
mento da Africa, tem interesse em manter 
o Atlantica Sui afastado da corrida arma
mentista e da confronta<;:ao entre as Super
potencias. 0 Atlantica Sui, ate hoje, cons
titui um oceano que poder(amos conside
rar "desarmado". E nosso evidente i nteres
se manter o nosso oceano nesse estado, de
dicado essencialmente as atividades paclfi
cas do intercambio comercial, economico, 
cultural e humano. E esse, acredito, tam
berne 0 interesse africano. 

No plano economico, OS objetivos brasilei
ros sao igualmente claros. Apesar da nossa 
condi<;:ao comum de palses em desenvolvi
mento, os pa lses africanos e n6s passu lmos 
economias ate certo ponto complementares. 
A Africa pode fornecer ao Brasil petr61eo e 
outros produtos basicos de que carecemos, 
como metais nao-ferrosos, fosfato, certas 
madeiras tropicais etc. Por sua vez, o con
tinente vizinho constitui mercado interes
sante para as nossas manufaturas e servicos 
diversos, adaptados que sao as condi<;:bes 
tropicais, alem de certos alimentos. 0 grau 
de protecionismo que poderia tolher as nos
sas exporta<;;oes na Africa e menor do que 
se verifica em outros continentes, apesar de 
entendimentos economicos existentes entre 
certas na<;;oes africanas e a Europa. Existe, 
enfim, uma inten<;;ao pol ltica africana dedi
versificar suas rela<;;oes anteriormente I i m i
tadas as ex-metr6poles. 
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Estes fatores se conjugaram para determi
nar uma importante expansao de nosso co
mercia com a Africa. As exporta<;;5es brasi
leiras para o continente africano aumenta
ram, nas cifras correspondentes ao comer
cia registrado ate setembro, de mais de 50% 
em 1981, em compara<;;ao com o ano ante
rior. 0 comercio total em 1981 devera 
ultrapassar tres bilh5es de d61ares. Em 
outras palavras, foi alcan<;;ado um aumento 
muito superior a media de expansao do co
mercia brasileiro. Convem assinalar que 
esse comercio com o conjunto da regiao 
esta equilibrado e que as importa<;;5es bra
sileiras correspondem aproximadamente as 
nossas exporta<;;oes. 

Foram criadas, nos ultimos anos, linhas de 
navega<;;ao, bem como abertas duas I in has 
aereas, respectivamente, para Lagos e Luan
da, esta ultima ja em 1981. 

Referi-me a resultados alcan<;;ados na area 
economica. E mais difl'cil traduzir em ci
fras resultados pol lticos. Estes sao, todavia, 
significativos. 

0 Brasil criou um dialogo com a Africa. 
~onsol idou-se a sua presen<;;a no Mag reb, na 
Africa Ocidental e Meridional. Foi criada 
uma rede de acordos que expressam o bom 
entendimento pol (tico e a inten<;;ao de 
cooperar. Fui instruldo pelo Senhor Presi
dente da Republica a efetuar, em 1980, 
visitas a Africa Meridional, a Nigeria e ao 
Senegal. Pude verificar ali uma intencao de 
aprofundar em todos os sentidos as re.la<;;5es 
como Brasil. Existe compreensao, e mesmo 
simpatia, pela atua<;:ao pol ltica brasileira. 0 
Brasil, em suma, tornou-se fator pol ltico 
positivo no continente, por nao pretender 
criar areas de influencia e por ter, justamen
te, como principal objetivo, de seu proprio 
interesse, a independencia e afirmacao na-
cional dos pa(ses africanos. · 

Seria desnecessario referir aqui a frequente 
troca de visitas de personalidades e miss5es 



espec1a1s nos mais variados campos. Tam
bem em novas areas surgem iniciativas bem 
recebidas. Assim, a Marinha brasileira pas
sou a visitar regularmente portos da Africa 
Ocidental, em missoes de amizade, inclu
sive com a presenc;:a do navio-escola "Custo
dio de Mello", bem como de outros vasos 
de guerra. 

Para balizar nossa ac;:ao polltica e economi
ca, existem hoje 19 Embaixadas brasileiras 
residentes em todo o continente. Essas Em
baixadas representam ainda o Brasil em 22 
outros palses africanos onde nao possu 1-
mos, ou nao possu lmos ainda, missoes re
sidentes. 

A presenc;:a brasileira na Africa, por sua vez, 
e aceita por nossos interlocutores africanos 
porque compreendemos a dimensao e a gra
vidade dos atuais conflitos daquele conti
nente. Defendemos, assim, as causas do na
cionalismo africano. 

Sabemos que a Africa do Sui instituciona
lizou um regime de discriminac;:ao racial que 
nega a categoria de cidadaos a maior parte 
de sua popu lac;:ao. Esse sistema ofende nao 
so a Africa mas tambem a nos. Trata-se de 
um regime nao so contrario a dignidade 
africana e aos princlpios sobre os quais se 
baseia a nacionalidade brasileira, mas tam
bem totalmente contrario ao principia ele
mentar de igualdade entre os homens. 

Por outro lado, a Africa do Sui pratica uma 
polltica colonialista no territorio da Nam 1-
bia e segue, ainda, em relac;:ao aos seus vizi
nhos, uma linha agressiva. A Africa do Sui, 
em suma, nao so adotou, no seu territorio, 
um sistema social que condenamos, mas 
ainda poe em perigo a paz numa regiao pro
xima ao Brasil. A nossa condenac;:ao da po
l ltica su 1-africana nao constitu i, portanto, 
um ritual destinado a aproximar-nos do res
to do continente. Representa uma atitude 
de defesa de nosso proprio interesse nacio
nal. 

E compreenslvel, portanto, o interesse, 
quer brasileiro, quer africano, no desenrolar 
das negociac;:oes sobre a Nam (bia, que pro
gridem atraves da mediac;:ao do chamado 
"grupo de contacto" ocidental. Verifica
mos, mais uma vez, que os palses africanos 
foram capazes, em nome da paz, de adotar 
uma linha moderada. A independencia da 
Namibia constitui um dos objetivos do na
cionalismo africano bem como da polltica 
externa brasileira, interessada em consoli
dar a paz numa area de interesse comum. 

Conviria analisar agora o que podera ser fei
to pelo Brasil com base nos resultados ja 
alcanc;:ados dessa pol ltica africana. 

No plano pol ltico, o Brasil explorara meios 
para alcanc;:ar, atraves dos mecanismos de 
acordos ja existentes com os pa(ses da OUA, 
a sistematizac;:ao de consultas e troca de in
formac;:oes. Podera ser estudada a extensao 
desse sistema de consultas a novas areas de 
cooperac;:ao. Por exemplo, o Brasil podera 
manter com certos pa(ses africanos dialogo 
normal e mutuamente proveitoso sobre o 
Atlantica Sui, processo esse que refletira 
nosso interesse reclproco em manter o 
oceano afastado da corrida armamentista. 

Devera tomar novo impulso a cooperac;:ao 
tecnica com a Africa, com a experiencia ja 
adquirida e grac;:as a colaborac;:ao de univer
sidades e centros de pesquisa brasileiros, em 
particular a USP. 

No plano econ6mico, o Brasil pretende, evi
dentemente, continuar a expandir o seu 
comercio com o continente. Nosso interes
se na diversificac;:ao do fornecimento de 
petroleo e nosso esforc;:o de expandir a ven
da de manufaturas e servic;:os podem encon
trar espac;:o no progresso da Africa. 

Delineia-se a possibilidade de criar, tambem 
para 0 comercio, mecanismos triangulares 
de financiamento, quando haja a plena con
cordancia de todos os interessados. Nesse 
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particular cabe registrar o financiamento de 
um projeto brasileiro de presta<;:ao de ser
vicos no setor do carvao de Mocambique. 
E~se projeto sera financiado por' fundo da 
OPEP e representa exemplo significativo do 
esforc;;o triangular entre pa(ses em desenvol
vimento. 

A expansao do intercambio, em todos os 
pianos, prevista para 1982 devera ser i lus
trada por uma serie de atos que permitirao 
avaliar a importEmcia que concedemos a 
Africa. 

Em 1982 pretendemos abrir duas novas 
Embaixadas residentes na Africa, elevando 
o total de Missoes brasileiras no continente 
de 19 a 21. Refiro-me a Embaixadas a se
rem eventualmente instaladas na Zambia e 
na Republica dos Camaroes. 

A Missao brasileira na Zambia nos aproxi
mara de um pals que desempenha um im
portante papel na Africa Austral e no cha
m ado grupo de "Palses da Linha de Fren
te". A sua ac;;ao ali e moderada e pragma
tica. A sua economia, exportadora de 
metais nao-ferrosos, e complementar a nos
sa. Dois anos atras visitou-nos o Chefe-de
Estado zambiano, o Presidente Keneth 
Kaunda, um dos grandes llderes hist6ricos 
africanos. Expressou-nos, entao, claramen
te o seu interesse em aprofundar o dialogo 
de seu pals como Brasil. 

A Republica dos Camaroes, por sua vez, 
constitui pals importante na Africa Ociden
tal e representa uma ponte de I igac;;ao entre 
o norte muc;;ulmano do continente e sua 
parte meridional. 0 seu Chefe-de-Estado, 
Presidente Ahmadou Ahidjo, e figura alta
mente respeitada em toda a Africa. A 
Republica dos Camaroes resulta da uniao 
de uma antiga colonia britanica com um ex
territ6rio frances. 0 seu dialogo e facil, tan
to com os pa(ses angl6fonos quanta com os 
franc6fonos. Existe, enfim, grande interesse 
por parte de um numero elevado de firmas 
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brasileiras no intercambio com a Republica 
dos Camaroes. 

E poss(vel sejamos honrados, ainda este 
ano, com a visita de dois relevantes Chefes
de-Estado ao Brasil. Refiro-me a Alhaji 
Shehu Shagari, Presidente da Nigeria, e a 
Julius Nyerere, Chefe-de-Estado da Tanza
nia. 

Alhaji Shehu Shagari preside os destinos da 
nac;;ao africana de maiores dimensoes, quer 
pel a popu lac;;ao quer pel a produc;;ao econo
mica. A Nigeria exerce influencia na pro
cura da paz, sem tentativas de hegemonia 
ou filiac;;ao a interesses alheios ao continen
te. 0 Presidente Shehu Shagari assumiu o 
poder no curso de um processo de abertura 
pol ltica e seus esforc;;os de reconci I iac;;ao e 
uniao nacional lembram os que podem ser 
observados aqui no Brasil sob a lideran<;:a de 
nosso Chefe-de-Estado. 

A Nigeria, por outro lado, constitui o maior 
parceiro comercial do Brasil na Africa. Os 
fluxos comerciais entre os dois pa(ses 
expandiram-se com notavel rapidez nos 
dois sentidos. 0 nosso leque de exportac;;oes 
ampliou-se e testemunha o dinamismo de 
nosso comercio africano. 

Coube-me, no ano passado, visitar a Nigeria 
e transmitir a nac;;ao africana a nossa mensa-· 
gem de amizade. A vinda ao Brasil do Presi
dente Shagari demonstra, eloquentemente, 
uma intenc;;ao mutua de aprofundar e con
solidar essa amizade. 

No ano de 1980, coube-me, ainda, visitar a 
Tanzania. Conheci um pals dinamico e se
guro, cujo Presidente, Julius Nyerere, pas
sui um prestlgio igualado por poucos I Ide
res do Terceiro Mundo. A sua contribuicao 
a causa da independencia do Zimbabu~ e 
conhecida. Merece igualmente o nosso res
peito, o seu esfor<;:o, hoje, no seio do grupo 
africano de "Palses de Linha de Frente" 
com o objetivo de alcanc;;ar uma solu<;:ao pa-



c(fica para a Namibia. Julius Nyerere exer
ceu e exerce ainda uma poderosa influencia 
no Grupo dos Nao-Aiinhados, onde trans
mite sempre mensagem de moderac;:ao. 

Nosso dialogo com a Tanzania nao se limita 
ao campo politico. Varias empresas brasilei
ras prestam servic;:os a economia tanzaniana 
pela sua contribuic;:ao a obras publicas con
sideradas vitais. 

Mantemos excelente relacionamento com 
os palses africanos de I ingua comum. Esses 
palses representam uma vertente do nacio
nalismo africano com a qual soubemos dia
l ogar com base no nosso respei to a d iversi
dade pol ltica do continente. Conscientes de 
tudo o que nos aproxima de tais palses, 
pretendemos examinar com eles novos ca
minhos da cooperac;:ao. Fui tratado com ca
lor e amizade ao visitar Angola e Moc;:ambi
que ha ano e meio, e da mesma maneira 
recebemos o Ministro das Relac;:oes Exte
riores de Moc;:ambique, Joaquim Alberto 
Chissano, em setembro ultimo. 

As visitas programadas representam a con
tinuac;:ao de um dialogo que se torna cada 

vez mais concreto e profl'cuo. As novas Em
baixadas constituirao importante suporte 
para nossa ac;:ao diplomatica, comercial e de 
cooperac;:ao tecnica. 

Para todos os objetivos ja alcanc;:ados a Ca
mara de Comercio Afro-Brasileira muito 
contribuiu ate agora, tanto no setor comer
cia! propriamente dito, como no que tange 
a divulgac;:ao da Africa no Brasil. Juntos, o 
Governo e a iniciativa privada brasileira 
continuarao a buscar os meios de atender 
aos objetivos nacionais. Os empresarios, 
tanto individualmente, quanta em missoes 
organizadas por eminentes I lderes da vida 
nacional, muito podem fazer no quadro de 
nosso relacionamento com os palses irmaos 
da Africa. Da mesma forma, nossas univer
sidades, nossas sociedades e instituic;:oes cul
turais podem dar significativo contributo a 
essa aproximac;:ao. A Africa nao nose estra
nha, nao e para n6s apenas um mercado, 
mas uma das fontes fundamentais de nossa 
formac;:ao, um conjunto variado de palses 
em desenvolvimento como n6s, cuja ami
zade e confianc;:a nose indispensavel. 

Muito obrigado. 
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inaugurado centro de 
documenta~ao sobre a 
asia e a oceania da usp 

Conferencia do Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, na Universidade de Sao Paulo, 
em 15 de janeiro de 1982, por ocasiao da inaugurac;ao do 
Centro de Documentac;ao sobre a Asia e a Oceania 
(CE DASO) daquela instituic;ao de ensino superior. 

Excelentlssimo Senhor Waldyr Muniz Oliva, 
Magnifico Reitor da Universidade de Sao 
Paulo, 

Senhores Membros do Conselho Universi
tario, 

Meus Senhores, 

E para mim motivo de grande satisfa<;ao 
comparecer a esta solenidade de inaugura
<;ao do Centro de Documenta<;ao sobre a 
Asia e Oceania da Universidade de Sao 
Paulo. Trata-se de uma iniciativa auspiciosa, 
que vern completar o elenco de institui<;oes 
voltadas, dentro desta Universidade, para o 
estudo de problemas externos. Ja e signifi
cativa a produ<;ao academica desses centros 
de documenta<;ao e de estudos da Univer
sidade de Sao Paulo, sobre a America Lati
na, sobre a Africa e sobre os palses arabes. 
Estou seguro de que o CEDASO trara uma 
contribui<;ao valiosa para o melhor conheci
mento da Asia e Oceania. 

0 ltamaraty nao poderia estar alheio a essa 
iniciativa, que, na verdade, transcende o 
ambito academico e se integra no esfor<;o 

em que hoje se empenha o pals para proje
tar-se alem de suas fronteiras e buscar for
mas proflcuas de entendimento e de coope
ra<;ao com todo o mundo. 

Pals que se caracteriza por uma pluralida
de de dimensoes, o Brasil tern uma natural 
voca<;ao para o dialogo. Por outro lado, o 
proprio sistema internacional nos convida a 
uma convivencia ampla. Na verdade, nao ha 
alternativa para o Brasil que nao seja a da 
participa<;ao. A omissao diplomatica seria 
certamente a mais arriscada das pol lticas no 
complexo mundo de hoje. 0 atendimento 
dos interesses nacionais exige o contacto e 
o dialogo com todos os palses amigos, em 
todos os continentes. 

0 espa<;o da nossa polltica externa e, assim, 
necessariamente global. Digo isso para lem
brar que a distancia flsica que nos separa da 
Asia nao constitui, a rigor, um fator de 
diferencia<;ao das atitudes e prop6sitos da 
diplomacia brasileira. Por condi<;ao e por 
op<;ao, o Brasil pratica uma pol ltica externa 
universalista. Dentro das normas da digni
dade nacional e da boa convivencia entre 
Estados, nao ha fronteiras para a proje<;ao 
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externa do pals, a servit;:o da paz e do de
senvolvimento. Nosso desafio para o futuro 
sera, cada vez mais, um desafio de presenc;:a 
em todas as partes do mundo. 

Creio que a palavra desafio aplica-se com 
propriedade ao nosso relacionamento com 
a Asia. Trata-se, antes de mais nada, de um 
desafio de natureza cultural, na medida em 
que o dialogo autentico exige o conheci
mento e a compreensao do universo de nos
sos interlocutores. Essa exigencia requer 
esforc;:o no caso dos pa(ses do Extrema 
Oriente, cuja civilizac;:ao milenar e tao 
atraente quanta complexa. 0 contacto com 
esse universo cultural - e com sua enorme 
variedade de etnias, I (nguas, costumes e tra
dic;:oes - coloca questoes inteiramente dis
tintas das que se apresentam no nosso rela
cionamento com pa(ses de outros continen
tes que, par motivos geograticos e hist6ri
cos, nos sao mais pr6ximos e familiares. Do 
ponto de vista diplomatico, o desafio a que 
estou me referindo s6 pode ser enfrentado 
a partir de um aprendizado proprio e pela 
formac;:ao de uma experiencia que nao se 
improvisa. Dentro desse contexto, conside
ro particularmente feliz e oportuna a cria
c;:ao deste Centro de Documentac;:ao sabre a 
Asia e Oceania, da Universidade de Sao 
Paulo. E mais uma prova de que o Brasil 
procura preparar as suas gerac;:oes futuras 
para um dialogo verdadeiramente universal. 

Meus Senhores, 

Convidado pelo Magn (fico Rei tor desta 
Universidade para proferir nesta ocasiao 
algumas palavras sabre a pol ltica brasi leira 
com relac;:ao a Asia e a Oceania, quero, 
desde logo, salientar a crescente importan
cia que os palses do Extrema Oriente tem 
para o Brasil, tanto sob o aspecto pol (tico
diplomatico, quanta do ponto de vista de 
nossos interesses economico-comerclaiS. 
Nao pretendo fazer aqui uma exposic;:ao 
exaustiva sabre o relacionamento do Brasil 
com todos e com cada um dos pa(ses da-
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quela area. Nao havera, obviamente, distin
c;:oes de precedencia ou h ierarqu ia nas refe
rencias mais concretas que fizer. Em bene
ficia de uma visao geral, desejo apenas indi
car as tonicas da polltica brasileira no 
amplo cenario asiatica. 

Com a gradual expansao e diversificac;:ao de 
nossos interesses externos, a diplomacia 
brasi lei ra preparou-se operacional mente 
para ampliar seu raio de ac;:ao no Extrema 
Oriente. Nessa area, o Brasil mantem rela
c;:oes diplomaticas com 16 palses, atraves de 
12 Embaixadores residentes e de 4 repre
sentac;:oes cumulativas, alem de varios agen
tes consu lares. Par outro I ado, sao 11 os 
Embaixadores de pa(ses asiaticos acredita
dos em Brasilia e ali residentes. 

A diversificac;:ao e intensificac;:ao de nossa 
presenc;:a vem sendo a tonica de nossa atua
c;:ao na Asia e Oceania. Nesse sentido, a di
plomacia brasileira vem exercendo muitas 
vezes um papel pioneiro no esforc;:o de iden
tificar oportunidades de cooperac;:ao e de 
intercambio, que a distancia e o desconhe
cimento mutua pareciam muitas vezes im
pedir. 

Para ilustrar essa afirmac;:ao, bastaria recor
dar o esforc;:o de aproximac;:ao que o Gover
no brasileiro vem desenvolvendo em rela
c;:ao aos palses da ASEAN, a saber: Tailan
dia, Malasia, Cingapura, Filipinas e I ndone
sia. Durante a administrac;:ao do Presidente 
Joao Figueiredo, o Governo brasileiro deci
diu designar embaixadores residentes em 
Cingapura e em Kuala Lumpur, estabelecen
do, assim, uma presenc;:a diplomatica perma
nente nas capitais dos cinco pa(ses da 
ASEAN. Em abril-maio de 1981, foi envia
da aqueles pa(ses uma missao economico
comercial, coordenada pelo ltamaraty e 
com a participac;:ao de cerca de 50 empre
sarios e homens de neg6cios brasileiros. 
Devo dizer que foram bastante animadores 
os resultados deste gesto brasileiro de apro
ximac;:ao, que veio confirmar nossa previa 



avalia<;:ao de que o Brasil pode e deve dispu
tar uma parcela importante deste novo e 
promissor mercado. Atraves de contactos 
simultaneos nos nlveis governamental e pri
vado, a Missao brasileira foi capaz de identi
ficar oportunidades de intercambio, muitas 
vezes imediatas, e - sobretudo - de reve
lar coincidencia de interesses com vistas a 
promover uma coopera<;:ao horizontal, com 
base nos princlpios defendidos pelos pa(ses 
em desenvolvimento. No caso da ASEAN, 
abriram-se perspectivas concretas para a co
labora<;:ao brasileira com aqueles pa(ses, na 
area da agricultura e da agropecuaria, bem 
como no setor mineral e energetico. 

Entendo que, seguindo o exemplo que 
acabo de mencionar, o Brasil deve intensifi
car essa cooperac;:ao horizontal tambem 
com outros pa(ses em desenvolvimento da 
Asii'l 

Ainda na esfera economico-comercial, tem 
sido muito rapida a evoluc;:ao de nossos con
tactos com todos os pa(ses asiaticos, tanto 
em nlvel governamental como privado. Re
corda, par exemplo, a visita que recebe
mos, no ana passado, do Ministro do Co
mercia da I-ndia, Senhor Pranab Mukherjee, 
precedida pela vinda de uma importante 
missao da Federac;:ao Indiana de Camaras de 
Comercio e Industria. Foi, sem duvida, um 
passo concreto e significativo no processo 
em que estamos empenhados para explorar 
vias de colaborac;:ao com a I-ndia. 

No caso da Australia, nossas relac;:oes vem 
amadurecendo de forma muito construtiva, 
o que vem sendo estimulado pela iniciativa 
brasileira de negociar como Governo austra
liano uma moldura ampla de interd1mbio e 
cooperac;:ao. Pals que dispoe de alta renda 
per capita e representa assim um importan
te mercado consumidor, a Australia tem -
por outro lado - preocupac;:oes que a apro
ximam dos palses em desenvolvimento, na 
justa e adequada valoriza<;:ao de materias
primas, inclusive no que se refere a luta 

contra praticas protecionistas. 0 impulso 
que vem tomando, nos ultimos anos, nosso 
relacionamento com Camberra e bem evi
denciado pela visita que nos fez, em junho 
passado, o Senhor Doug Anthony, Vice-Pri
meiro Ministro e Ministro do Comercio 
Exterior e Recursos Naturais da Australia. 

Nao desejo me alongar na referencia a na
mes, sob pena de incorrer em alguma omis
sao involuntaria. 

Para transmitir aos Senhores uma visao 
comparativa, bastaria lembrar que, em 
1970, nosso co mercia com os palses da 
Asia e Oceania representava 400 milhoes de 
d61ares; em 1980, foi superior a 3 bilhoes e 
500 milhoes de d61ares. Em termos percen
tuais, embora com pequenas oscilac;:oes, 
nosso intercambio, com a Asia chega a re
presentar cerca de 9% do nosso comercio 
com todo o mundo. Dentro desse contexto, 
e significativa a presenc;:a do Banco do Bra
sil em Hong Kong, Cingapura, Macau, Sid
ney e agora tambem em Pequim. 

Essa evoluc;:ao e encorajadora, sobretudo se 
levarmos em conta as dificuldades a que ja 
me referi. Nao ha duvida, contudo, de que 
um grande esforc;;o ainda precisa ser feito 
na area economico-comercial, para uma 
maior aproximac;;ao do Brasil com os palses 
da Asia. 

Esse esforc;;o, no caso do Japao, ja logrou 
infundir um dinamismo proprio as relac;;oes 
bilaterais, que tem hoje uma importancia 
equivalente ao relacionamento que mante
mos com os principais pa(ses industrializa
dos ocidentais. 

Existem entre o Brasil e o Japao fortes 
vlnculos, nao s6 do angulo politico e eco
nomico, senao tambem do ponto de vista 
humano, dada a presenc;:a de imigrante ja
pones e de seus descendentes brasileiros na 
formac;;ao da sociedade nacional. 
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Do ponto de vista diplomatico, quero ape
nas lembrar que o dialogo entre os dais pal
ses e hoje muito objetivo, sem reservas e 
inibi<;oes, o que s6 pode constituir motivo 
de satisfa<;ao para ambos os Iadas. As rela
<;oes entre o Brasi I e o Japao ja tern uma 
hist6ria e uma tradi<;ao, o que nos faz pen
sar no futuro com confian<;a. A densidade 
dos la<;os ja existentes entre os dais palses 
nos convida de fato a uma visao nao-imedia
tista das possibilidades de coopera<;ao bila
teral. 

E indispensavel assim manter uma perspec
tiva de Iongo prazo nos entendimentos 
entre os dais Governos, cujos contactos em 
alto n I vel acusam crescente intensidade. 
Esse intercambio de visitas desempenha cer
tamente um papel decisive para a constante 
amplia<;ao das rela<;oes de coopera<;ao e de 
amizade existentes entre os dais palses. 

E dentro desse contexte que pretendo rea
lizar visita oficial ao Japao, ainda durante 
este ano, aceitando reiterado convite do 
Governo japones. 

Sao tambem muito amplas e promissoras as 
perspectivas de intercambio e de coopera
<;ao entre o Brasil e a Republica Popular da 
China. Desde 1974, quando se normalizou 
o dialogo diplomatico entre os dais palses, 
o relacionamento bilateral vem-se intensi
ficando de forma s61 ida e progress iva. T em 
sido significative o fluxo de visitas de altas 
autoridades chinesas ao Brasil. Na verdade, 
tais cantatas sao particularmente importan
tes no caso da China, cujos llderes se refe
rem tradicionalmente a necessidade de uma 
"maior compreensao mutua", na medida 
em que isso favorece a dinamiza<;ao do in
tercambio e coopera<;:ao bilaterais. 

A rigor, os dais palses apenas come<;aram a 
explorar suas possibilidades de colabora<;ao, 
ja identificadas em muitos setores. Nao ha 
impedimentos ou inibi<;oes para o plena 
aproveitamentg dessas oportunidades. 0 
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que se faz necessano como sempre - e 
esfor<;o e persistencia, inclusive para con
tornar d ificu ldades que possam decorrer de 
um conhecimento ainda insuficiente sabre 
o estilo de trabalho de nossos eventuais par
ceiros. 

E precise recordar tambem que a China, 
dentro do seu programa de moderniza<;ao, 
atravessou, nos ultimos anos, uma fase de 
reavalia<;ao de suas metas de crescimento, o 
que a levou, inclusive, a rever alguns com
promissos externos, cujas propor<;oes esta
vam alem da capacidade atual de pagamen
to do pals. As autoridades chinesas pre
veem que, uma vez concluldo esse perlodo 
de reajustamento economico, a Republica 
Popular da China atingira, a media prazo, 
condi<;oes de cresci men to sustentado. Seria 
certamente desnecessario salientar a impor
tancia do mercado que a China pode repre
sentar e sua potencialidade como parceiro 
economico. Nao e por outra razao que algu
mas empresas brasileiras ja tomaram a ini
ciativa de estabelecerem, em Pequim, um 
escrit6rio permanente de representa<;ao. 

Estou certo de que a visita oficial que farei 
a China, em futuro proximo, podera contri
buir efetivamente para acelerar o impulse 
do relacionamento bilateral, conforme a di
retriz do Presidente Joao Figueiredo. 

Meus Senhores, 

0 comercio e a coopera<;ao economica dao 
base e solidez a proje<;ao externa do pals. 
Contudo, a a<;ao diplomatica e primordial
mente pol ltica, isto e, voltada para a comu
nica<;ao. 0 dialogo com os palses asiaticos 
nao se esgota no plano dos interesses ime
diatos e na esfera puramente bilateral. Ha 
tambem espa<;o para um entendimento 
construtivo em questoes de natureza global. 

Dentro de uma perspectiva mais ampla, a 
zona do Pacifico e do Extrema Oriente 
constitui hoje um dos eixos principais da 



estrutura polltica internacional, seja pela 
presen<;:a naquele cenario de palses com o 
peso especlfico da China, Japao e I-ndia, 
seja pelo fato de que ali se cruzam- da for
ma direta - os interesses das duas Superpo
tencias. A importancia polltico-estrategica 
da area, soma-se seu surpreendente dina
mismo economico-comercial, 0 que pode 
ser ilustrado pelo fato de que- desde 1977 
- o comercio dos Estados Unidos com os 
palses do Pacifico tem sido superior ao 
intercambio americana com a Europa. 

A escala de tempo para avaliar a hist6ria da 
Asia deve ser necessariamente d i latada; 
mas, se lanc;:armos um olhar retrospectivo 
para os ultimos dez anos, talvez nos cause 
surpresa a dimensao das mudanc;:as que 
ocorreram naquela parte do mundo. 0 fato 
e que no Extrema Oriente, a moldura estre~ 
ta do bipolarismo sofreu algumas de suas 
fraturas mais graves na ultima decada. Bas
ta lembrar a importante evoluc;:ao par que 
passou e vem passando a Republica Popu
lar da China, do isolamento diplomatico de 
1969 para a abertura pragmatica dos nossos 
dias. 0 que se assiste, hoje, naquele pals, e 
uma grande mobilizac;:ao nacional, dentro 
do objetivo oficial de modernizac;:ao. Para 
tanto, a RPC tem procurado uma intensa 
cooperac;:ao com os palses de economia de 
mercado. 

0 Japao - por seu turno - manifesta a 
crescente determ i nac;:ao de desem penhar, na 
sociedade internacional, papel compatlvel 
com sua importancia economica no cenario 
mundial, importancia essa que nao cessa de 
crescer. Sabemos, tambem, que a prosperi
dade do Japao - e mesmo sua sobreviven
cia - depende em larga medida de suas pos
sibilidades de intercambio e de cooperac;:ao 
com o resto do mundo. A esse respeito, e 
util lembrar que mais da metade do comer
cia japones e hoje feito com os palses em 
desenvolvimento. Entendo que esse fator 
confere ao Japao uma responsabil idade 
especial dentro do dialogo Norte-Sui. 

Para completar esse rapido quadro, cabe 
lembrar - de forma quase paradoxa! - que 
a Asia milenar e de fato um continente 
jovem. Juventude e sinonimo de vitalidade, 
que nao conflita com a tradic;:ao. Como o 
Brasil, os pa(ses em desenvolvimento da 
area asiatica buscam hoje rea I izar seus pro
jetos de desenvolvimento, movidos par um 
legltimo desejo de autonomia e de indepen
dencia. A despeito de uma conjuntura 
internacional frequentemente desfavoravel, 
e auspicioso notar que alguns desses pa(ses 
tem logrado manter altas taxas de cresci
mento economico. Esse desenvolvimento 
salutar abre, sem duvida, novas perspectivas 
de cooperac;:ao entre o Brasil e os pa(ses em 
desenvolvimento da area, cujas condic;:oes 
geo-economicas sao - sob muitos aspectos 
- semelhantes as nossas. 

No plano politico multilateral, o Brasil nao 
tem faltado com sua solidariedade as na
c;:oes amigas do continente asiatica, nos mo
mentos de crise, em que se fez necessaria 
reafirmar. sem hesitac;:ao, os princlpios con
tidos na Carta das Nac;:oes Unidas e tradicio
nalmente defendidos pela diplomacia bra
sileira. 

Por todas essas razoes, o acompanhamento 
da conjuntura asiatica exige da Chancelaria 
brasileira uma crescente atenc;:ao. de modo 
a melhor preservar os interesses nacionais 
diante de um quadro pol ltico que se carac
teriza par grande fluidez e complexidade e 
pela interdependencia de multiplos fatores. 

Aplica-se tambem ao cenario asiatica a con
clusao de que o mundo de hoje esta a exigir 
imaginac;:ao e capacidade de iniciativa. A 
realidade em transi<;:ao impoe-nos constante 
adapta<;:ao e progresso. 

A diplomacia brasileira esta consciente 
disso e sabera enfrentar sua tarefa. 

M u ito obrigado. 
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os entendimentos do 
chanceler brasileiro 

• com o sur1name 
• e com a gu1ana 

Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Paramaribo, em 25 de janeiro de 
1982, por ocasiao de sua visita ao Suriname. 

Senhor Ministro, 

Constitui para mim motivo de viva satisfa
c;;ao visitar a Republica do Suriname, pals 
vizinho e amigo, unido ao Brasil por vln
culos de cooperac;;ao e de entendimento. 
Nao me surpreendeu a acolhida tao cordial 
que vem sendo dispensada pelo Governo e 
povo do Suriname a mim, minha mulher e 
minha comitiva. Bem conhecemos as tradi
c;;oes de generosidade e hospitalidade da 
gente surinamense, a quem os brasileiros se 
sentein tao ligados, pela vizinhanc;;a e pelos 
comuns anseios de progresso e concordia. 

Foi para mim particularmente honroso ha
ver sido recebido pelo Presidente Henk 
Chin A Sen, a quem tive o privilegio de 
transmitir os sentimentos de amizade do 
Presidente Joao Figueiredo e do povo bra
sileiro. 

Agradec;;o, pois, a Vossa Excelencia, Senhor 
Ministro, o amavel convite que permitiu a 
real izac;;ao desta visita e que nos proporcio
na a oportunidade de conhecer esta acolhe
dora cidade de Paramaribo, cuja cordial 
hospitalidade faz com que nos sintamos 

como em nosso proprio pals. Estou conven
cido de que as afinidades existentes entre 
os povos do Brasil e do Surinamese devem, 
em grande parte, ao pluralismo racial de 
nossas sociedades, fat or que contribu i po
derosamente para a variedade e riqueza da 
expressao humana e cultural dos do is pa lses. 

Senhor Ministro, 

0 panorama internacional se caracteriza, na 
atualidade, pela exacerbac;;ao dos conflitos, 
pela sucessao de crises e pelo recrudesci
mento das confrontac;;oes, em preju lzo da 
convivencia harmoniosa e padfica entre os 
povos. A cooperac;;ao internacional para o 
desenvolvimento e posta em plano secun
dario com relac;;ao a concepc;;oes centradas 
nos conceitos de seguranc;;a e poder. A per
cepc;;ao dos interesses comuns da comuni
dade internacional e ofuscada por enfoques 
que teimam em dividi-la em blocos opostos. 
Tensoes provenientes de outras regioes sao 
transferidas a areas do Terceiro Mundo, 
agravando frequentemente a resoluc;;ao de 
problemas regionais. I ntensifica-se a corri
da armamentista, sobretudo em termos de 
armas nucleares sofisticadas, com conside-
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raveis riscos para a paz e a seguran<;:a inter
nacionais e com um desperdlcio insano de 
recursos tao necessarios a corre<;:ao dos de
sequil lbrios economicos internacionais. 

Contra a persistencia desse estado de coisas 
colocam-se as na<;:oes interessadas no preva
lecimento da paz e do progresso e entre os 
quais se incluem o Brasil e o Suriname. 
Estamos permanentemente d ispostos a re
novar nossos esfor<;:os em favor do estabele
cimento de uma ordem internacional carac
terizada pelas rela<;:oes de coopera<;:ao, e nao 
de poder, pela igualdade, e nao pela hege
monia, pela confian<;:a, e nao pela tensao, 
pelo respeito mutua, e nao pela rigidez de 
conceitos. 

Dentre os diversos pontos de convergencia 
nas pol (ticas externas do Brasil e do Surina
me, cabe ressaltar a convic<;:ao comum quan
ta a necessidade de que cada pa(s encontre 
seu proprio caminho de afirma<;:ao de perso
nal idade nacional e independente, com vis
tas a realiza<;:ao das justas aspira<;:oes de seus 
povos, sem interferencias externas ou pres
sees de qualquer especie. 

Pela proximidade geografica e pelos la<;:os 
da amizade e coopera<;:ao que mantem com 
os palses da America Centrale do Caribe, o 
Brasi I a! meja que as situa<;:oes de crise na re
giao possam ser superadas, sem ingerencias 
externas e com respeito a autodetermina
<;:ao de seus povos, mediante o encaminha
mento de solu<;:oes paclficas e democrati
cas. 0 respeito mutua e a aceita<;:ao do plu
ralismo democratico constituem roteiro se
guro para o desenvolvimento de condi<;:oes 
prop ( cias a tranqu i I idade e progresso da re
giao, almejados pela comunidade latina
americana como um todo. 

Tambem com a Africa, continente ao qual 
nossos dais palses se acham tao intimamen
te ligados, temos v(nculos especiais de ami
zade e solidariedade. Partidarios, que so
mas, do progresso e da independencia 
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autentica das na<;:oes africanas, nao pode
mos deixar de associar-nos ao sentimento 
geral de repulsa da comunidade internacio
nal a todas as manifesta<;:oes de colonialis
mo e discrimina<;:ao racial. Nesse sentido, 
apoiamos firme e decididamente os esfor
<;:os, em especial no ambito das Na<;:oes Uni
das, para eliminar essas formas injustas de 
domina<;:ao polltica e social. Entendemos 
que a ocupa<;:ao ilegal da Nam(bia, as cons
tantes agressoes de que sao v(timas OS pa(
ses da Africa Austral e a pratica do apar
te(smo, alem de condenaveis sob todos os 
aspectos, sao tambem fatores de crescente 
amea<;:a a paz na regiao. No tocante a ques
tao da Nam lbia, o Govern a Brasi lei ro tem 
encarecido, nos diversos foros internacio
nais, a necessidade de se encontrar uma so
lu<;:ao justa e urgente com vistas a sua plena 
independencia, de acordo com as normas 
estabelecidas pelas Na<;:oes Unidas. 

Senhor Ministro, 

A Reuniao I nternacional sabre Coopera<;:ao 
e Desenvolvimento, recentemente real izada 
em Cancun, embora nao tendo correspon
dido plenamente as expectativas dos pa(ses 
em desenvolvimento, produziu, em nossa 
opiniao, ao menos um resultado positivo: 
o de precipitar a forma<;:ao de um sentimen
to comum em torno da necessidade urgente 
de concretizar medidas em pro! da corre<;:ao 
dos graves desequ i I lbrios economicos inter
nacionais. Torna-se agora necessaria manter 
esse esplrito, fundamental para o aprimo
ramento do Dialogo Norte-Sui, e que de
vera traduzir-se no lan<;:amento efetivo das 
Negocia<;:oes Globais, no ambito das Na<;:oes 
Unidas, fator essencial para o estabeleci
mento de uma Nova Ordem Economica ln
ternacional mais justa e equitativa. 

Paralelamente ao Dialogo Norte-Sui, o Bra
sil atribui particular importancia a coope
ra<;:ao Sui-Sui, sempre em bases igualita
rias e mutuamente vantajosas. Em nosso en
tender, a coopera<;:ao entre os pa(ses do 



Terceiro Mundo constitui o segmento rela
tivamente mais dinamico do atual quadro 
internacional, tanto do ponto de vista estri
tamente economico quanta pela nova di
mensao pol (tica que aporta ao cenario 
mundial. Acreditamos que os palses em de
senvolvimento, ao manterem rela<;:oes que 
se caracterizam pelo igualitarismo, pelo res
peito mutua, pela ausencia de paternal is
mas e preconceitos, pelo esplrito constru
tivo e busca de vantagens reclprocas, dao 
o exemplo concreto do comportamento 
que deve caracterizar a ordem internacional 
novae mais justa, par todos almejada. 

Perm ito-me ressa I tar a i mportancia do T ra
tado de Coopera<;:ao Amazonica, assinado 
em 1978, instrumento que consagra as li
n has mestras de a<;:ao para o desenvolvimen
to e preserva<;:ao dessa regiao de vital inte
resse para nossos palses. 0 imenso desafio 
da Amazonia e outro denominador comum 
a unir o Brasil, o Suriname e os demais par
ticipantes do Tratado de Coopera<;:ao Ama
zonica. Compete-nos desenvolver pesquisas 
pr6prias e criar tecnologias originais que 
conciliem o desenvolvimento eo bem-estar 
das popula<;:oes locais como equilibria eco-
16gico da regiao. 

Senhor Ministro, 

0 potencial humano e de recursos naturais 
de nossos palses e a determina<;:ao pol ltica 
de nossos Governos dao as condi<;:oes essen
ciais para que o Brasil e o Suriname explo
rem as amplas perspectivas de incremento 
da significativa coopera<;:ao bilateral ja exis
tente. Estou seguro de que Vossa Excelen
cia compartilhara minha convic<;:ao de que 
os estreitos vlnculos de amizade que unem 
nossos dais palses constituem fator deter
minante para o fortalecimento da coopera
<;:ao bilateral. 

Considero digna de men<;:ao especial a II 
Reuniao da Comissao Mista Brasii-Surina
me, a realizar-se proximamente em Brasilia, 

a qual, estou certo, constituira ocasiao pro
plcia ao desenvolvimento dos temas de 
interesse comum. Desejo ainda assinalar a 
satisfa<;:ao com que o Governo brasileiro re
cebeu o convite formulado pelo Governo 
do Suriname para participar do Curso de 
Treinamento de Diplomatas, recentemente 
concluldo em Paramaribo. Os excelentes re
sultados do Curso sao devidos, em grande 
parte, a qualidade dos recursos humanos de 
que dispoe este pals e que nos faz antever 
um futuro brilhante para a diplomacia suri
namense. 

Nao posso deixar de mencionar, no quadro 
de nossas rela<;:oes bilaterais, o incremento 
do intercambio comercial Brasi 1-Suriname. 
Estou certo de que, mediante um trabalho 
conjunto persistente e eficaz, poderemos 
atingir patamares expressivos de coopera
<;:ao economica e comercial. 0 recente esta
belecimento da linha de navega<;:ao ligando 
os portos de Manaus e Belem a Paramaribo 
comprova a prioridade atribu(da pelo Go
verna brasileiro ao relacionamento com a 
Republica do Suriname e constituira ele
mento catalizador de nosso intercambio co
mercia!. 

Senhor Ministro, 

Desejo reiterar a disposi<;:ao do Brasil de 
ampliar as atividades de coopera<;:ao tecnica, 
cultural e cientlfico-tecnol6gica com o Su
riname, na medida de nossos recursos e, 
sempre em bases igualitarias e mutuamente 
vantajosas. 0 Gover no brasi lei ro repele 
toda e qualquer pretensao hegemonica no 
Continente e acredita que a troca de expe
riencias entre palses em desenvolvimento, 
como o Brasil eo Suriname, sera particular
mente util para ambos, com reflexos bene
ficas em rela<;:ao aos demais palses da re
giao. Refiro-me especialmente a transferen
cia de tecnologia adaptada as condi<;:oes 
ecol6gicas e s6cio-econ6micas de nossos 
palses, uma tecnologia relativamente menos 
sofisticada, mas, par isso mesmo, ma1s ro-
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busta, de a pi icac;:ao mais facil e resultados 
mais palpaveis, mais baratos e mais rapidos. 
0 Brasil esta aberto, pais, a partilhar ampla
mente a sua experiencia nesse campo com o 
Suriname. Cabe-nos, assim, com imaginac;;ao 
e criatividade, identificar e desenvolver as 
areas de interesse reclpraco que incremen
tarao o crescente intercambio btlateral, tor
nando realidade concreta e significativa a 
decisao pol (tica de dar prioridade ao forta
lecimento das relac;;5es entre nossos dais po
vos. 0 Brasil se dirige ao Suriname como 
um pa(s irmao; como um pa(s em desenvol
vimento, consciente das limitac;;5es de 
nossos pr6prios recursos, mas confiante na 
possibilidade de estabelecermos relac;;5es 

crescentes de cooperac;:ao equilibrada emu
tuamente vantajosa. 

Senhor Ministro, 

Ao agradecer, uma vez mais, a forma extre
mamente hospitaleira com que fomos rece
bidos em seu pa(s, pec;;o a todos que comigo 
se unam em um brinde a saude de Sua 
Excelencia o Presidente Henk Chin A Sen, 
a prospericfade da nobre nac;;aosurinamense, 
ao desenvolvimento crescente das relac;;oes 
de amizade e coopera<;:ao entre o Brasil eo 
Suriname e a felicidade pessoal de Vossa 
Excelencia e da Senhora Naarendorp. 

Muito obrigado. 

comunicado coni unto 
brasil-suriname 

A convite de Sua Excelencia o Senhor Har
vey Harold Naarendorp, Ministra da Justi<;:a 
e das Rela<;:oes Exteriores do Suriname, o 
Ministro das Relac;;5es Exteriores do Brasil, 
Sua Excelencia o Embaixador Ramiro Sa
raiva Guerreira, realizou visita oficial a 
Paramaribo, de 25 a 27 de janei ra de 1982. 

Durante sua visita a Paramaribo, o Ministro 
das Relac;;oes Exteriores do Brasil foi rece
bido em audiencia especial por Sua Exce
lencia o Dr. Henck Chin A Sen, Presidente 
da Republica do Suriname, a quem trans
mitiu as cordiais saudac;;5es de Sua Exce
lencia o Senhor Joao Baptista de Oliveira 
Figueiredo, Presidente da Republica Fe
derativa do Brasil. 

0 Ministro Saraiva Guerreiro foi recebido 
tambem pelo Conselho Politico Nacional, 
integrado pelas seguintes autoridades: Sua 
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Comunicado Conjunto Brasil -Suriname, divulgado em 
Paramaribo, em 27 de janeiro de 1982, ao final da visita do 

Ministro de Estado das Relac;:iies Exteriores, 
Ramiro Sara iva Guerreiro, no Suriname. 

Excelencia o Senhor Henck Chin A Sen, 
Presidente da Republica, Presidente; Tenen
te-Coronel Desire D. Bouterse, Comandan
te-em-Chefe das Forc;;as Armadas, membra; 
Major Roy D. Horby, Comandante da 
Guarnic;;ao das Forc;;as Armadas, membra; 
Tenente Ivan F. Graanoogst, Presidente do 
Conselho Militar Nacional, membra; Se
nhor lwan E.A. Krosli, Presidente da Junta 
Consultiva, membra; Senhor Robert A. 
Leter, Diretor do Centro de Desenvolvi
mento Industrial e Promoc;;ao de Exporta
c;;5es, secretario. 

0 Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro visi
tou ainda Sua Excelencia o Senhor Oliver 
E. G. Van Der Geld, Presidente da Corte de 
Justi<;:a, presentes os membros da Corte. 

Os dais Ministros mantiveram conversac;;5es 
praveitosas, num clima de amizade e cor-



dialidade, durante as quais passaram em re
vista a atual situac;:ao internacional e regio
nal. Reafirmaram a decisao dos seus Gover
nos de fortalecer o entendimento a coope
rac;:ao, que sempre nortearam as relac;:oes 
entre o Brasil eo Suriname. 

Os dois Ministros reafirmaram sua convic
c;:ao de que o pleno respeito aos prop6sitos 
e princlpios da Carta das Na<;:oes Unidas 
constitui a base indispensavel para as boas 
relac;:oes internacionais e reiteraram sua 
confianc;:a na Organizac;:ao das Nac;:oes Uni
das para a promo<;:ao dos altos prop6sitos 
de manutenc;:ao da paz, fortalecimento da 
seguranc;:a internacional e desenvolvimento 
economico e social de todos os povos. 

Examinando a presente situa<;:ao mundial, 
os Ministros expressaram sua grande preo
cupa<;:ao com o aumento das tensoes em va
rias regioes do mundo e com a persistencia 
de desequil lbrios e desigualdades entre pal
ses desenvolvidos e palses em desenvolvi
mento. 

Nesse sentido, concordaram em que as ten
soes e rival ida des internacionais nao devem 
ser transferidas a areas do terceiro mundo. 
Alem disso, rejeitaram todas as formas de 
colonialismo e discrimina<;:ao racial, bem 
como de domina<;:ao pol ltica e economica. 
Nesse contexto, expressaram a opiniao de 
que o apartheid nao somente e condenavel 
sob todos os seus aspectos, como tambem 
oconsideraram fator de amea<;:a crescente a 
paz na Africa Meridional. Ressaltaram a ne
cessidade de se intensificarem os esfor<;:os 
internacionais com vistas a eliminac;:ao des
sas formas de injusti<;:a e dominac;:ao, espe
cialmente no contexto das Na<;:oes Unidas. 

Os Ministros condenaram o regime da Afri
ca do Sui pela viola<;:ao dos prop6sitos e 
prindpios das Nac;:oes Unidas, representada 
pel a pratica do crime do apartheid contra a 
maioria de sua popula<;:ao. Manifestaram 
seu pleno apoio aos esfor<;:os com vistas a 

por fim a esse sistema universalmente con
denado, a fim de assegurar a dignidade hu
mana e o estabelecimento do governo de 
maioria na Africa do Sui. 

Nesse contexto, ressaltaram a necessidade 
imperiosa de se encontrar uma soluc;:ao jus
ta para o problema da Nam(bia, com vistas 
a sua independencia, de acordo com as re
soluc;:oes pertinentes das Nac;:oes Unidas. 

Condenaram, ainda, as ac;:6es militares co
metidas contra os territ6rios de pa(ses em 
desenvolvimento da regiao, que constituem 
claras violac;:oes das regras fundamentais do 
direito internacional. 

Reiteraram sua preocupac;:ao com os cres
centes desequillbrios e desigualdades entre 
os palses em desenvolvimento e desenvolvi
dos. Nesse sentido, ressaltaram ser da ma
xima importancia o prosseguimento do pro
cesso que conduziu a Reuniao lnternacio
nal sobre Coopera<;:ao e Desenvolvimento, 
real izada em Cancun, para a obten<;:ao de 
resultados efetivos no dialogo Norte-Sui. 

Reafirmaram a alta importancia do lan<;:a
mento de negociac;:oes globais, no ambito 
do sistema das Na<;:oes Unidas, que possam 
resultar no estabelecimento de uma ordem 
economica internacional mais justa e equi
tativa. 

Concordaram igualmente quanto a impor
tancia de amp I iar e aprofundar a coopera
<;:ao Sui-Sui em todos os campos, como 
meio de contribuir para o progresso e o 
bem-estar do terceiro mundo. 

Nesse contexto, ressaltaram a importancia 
do papel desempenhado pelas organiza<;:oes 
de produtores de produtos de base. 

Os do isM in istros expressaram sua preocupa
<;:ao com a crescente corrida armamentista 
no mundo e reafirmaram sua convic<;:ao de 
que 0 unico caminho para preservar a paz 
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no mundo consiste na intensifica<;:ao de ne
gociac;:oes que conduzam finalmente ao de
sarmamento geral e completo, especialmen
te no campo nuclear, sob efetivo controle 
internacional. 

Examinando a situac;:ao regional, os dois Mi
nistros concordaram em que a complexida
de das crises sociais, economicas e pol lticas 
na America Central e no Caribe tem ralzes 
hist6ricas e estruturais. Nesse contexto, ex
pressaram sua inquietac;:ao com as crescen
tes tensoes pollticas e militares nessa regiao. 
Os Ministros manifestaram a opiniao de que 
soluc;:oes paclficas para tais crises devem ser 
baseadas no direito de autodeterminac;:ao 
dos povos, sem qualquer tipo de interfe
rencia, direta ou indireta, com vistas a se 
criarem as condic;:oes necessarias para o seu 
desenvolvimento. 

Ouanto ao desenvolvimento da America 
Latina, os dois Ministros salientaram a par
ticular importancia que atribuem ao aumen
to da cooperac;:ao igual ita ria entre os Esta
dos da regiao, com vistas a promover o seu 
desenvolvimento economico comum. 

Nesse contexto, reiteraram sua confianc;:a 
no processo de cooperac;:ao amazonica e 
reafirmaram a adesao de seus Governos ao 
Tratado de Cooperac;:ao Amazonica e aos 
prop6sitos expressos na "Declarac;:ao de 
Belem", assinado em 24 de outubro de 
1980, bem como sua convicc;:ao de que a 
primeira reuniao do Conselho de Coopera
c;:ao Amazonica, a ser realizada em breve, 
resultara em medidas positivas para os pro
gramas de colaborac;:ao regional amazonica. 
Reafirmaram a adesao de seus Governos aos 
princlpios basicos da Convenc;:ao do Pana
ma para a Cooperac;:ao Regional, no ambito 
do SELA. 

Expressaram ainda sua satisfac;:ao com os 
resultados das sucessivas reunioes realizadas 
no ambito do SE LA, em materia de coope
rac;:ao economica regional, consultas e coor
denac;:ao de posic;:oes. 
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Os dais Ministros examinaram extensiva
mente o estado atual das relac;:oes entre o 
Brasil e o Suriname e notaram, com satisfa
c;:ao, sua concordancia em relac;:ao a varios 
t6picos de interesse comum. 

Reiteraram o desejo de seus respectivos Go
vernos, no sentido de continuar a utilizar 
mecanismos eficazes de entendimento mu
tua e cooperac;:ao em varios temas de inte
resse comum nos campos bilateral, regio
nal e multilateral. 

Sub I inharam o progresso alcanc;:ado na iden
tificac;:ao de campos para a cooperac;:ao bi la
teral. 

Os dois Ministros ressaltaram a importancia 
atribulda a realizac;:ao da segunda reuniao 
da Comissao Mista Brasii-Suriname, a ser 
real izada em Brasilia, em 1982. 

Observaram, a esse respeito, que a reuniao 
da Comissao Mista sera ocasiao particular
mente favoravel para o fortalecimento dos 
tradicionais vlnculos de amizade e coope
rac;:ao entre os dois palses. 

Nesse contexto, salientaram o interesse mu
tua em desenvolver atividades de coopera
c;:ao tecnica, cientlfico-tecnol6gica e cultu
ral, especialmente nos campos de formac;:ao 
de recursos humanos, educac;:ao, saude, agri
cultura, silvicultura e minerac;:ao. 

Os Ministros expressaram sua satisfac;:ao 
com os resultados dos projetos ja imple
mentados no campo de cooperac;:ao tecni
ca, tais como o "curso de treinamento 
para diplomatas", recentemente orga
nizado em Paramaribo, com a valiosa par
ticipac;:ao do I nstituto R io-Branco, e o cur
so de Ungua Portuguesa, organizado pela 
Universidade do Suriname, com a coopera
c;:ao da Embaixada do Brasil. 

Os dois Ministros verificaram com prazer a 
intensificac;:ao das relac;:oes comerciais entre 
o Brasil eo Suriname em anos recentes. 



Salientaram ainda a importancia do recente 
estabelecimento de uma linha de navegac;;ao 
I igando Manaus e Belem a Paramaribo, que 
podera contribuir substancialmente para o 
aumento das atividades comerciais entre os 
do is pa lses. 

Concordaram ainda em apoiar, no ambito 
de seus respectivos Governos, as medidas 
necessarias para incrementar a cooperac;;ao 
economica e bilateral, especialmente nos 
campos do comercio e dos transportes 
entre os dais palses, tendo em vista aspers
pectivas favoraveis nessas areas. 

Os dais Ministros expressaram sua satisfa
c;;ao com o crescente relacionamento entre 
os organismos de telecomunicac;;oes do Bra
sil e do Suriname e concordaram em que os 
cantatas entre esses organismos devem ser 

intensificados, especialmente nos campos 
dos servic;;os publicos telefonicos, da telefo
nia rural e do planejamento de redes. Mani
festaram seu especial agrado com a assina
tura de um protocolo entre a Telesur e o 
Ministerio das Comunicac;;oes do Brasil, re
ferents a cooperac;;ao a ser levada a cabo 
pelas duas partes. 

Ao concluir sua visita oficial, o Ministro Sa
raiva Guerreiro expressou ao Ministro 
Naarendorp sua gratidao pela calorosa hos
pitalidade estendida a ele, sua esposa e sua 
comitiva pelo Governo e pelo povo do Su
riname. Na ocasiao, o Ministro Saraiva 
Guerreiro convidou o Ministro Naarendorp 
para visitar oficialmente o Brasil. 0 Minis
tro Naarendorp aceitou o convite com pra
zer e sugeriu que as datas para a visita fos
sem estabelecidas por via diplomatica. 

sara iva guerreiro, 
em georgetown, destaca o 

entendimento mutuo entre 
brasil e guiana 

Discurso do Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Georgetown, 
em 27 de janeiro de 1982. 

Senhor Ministro, 

As palavras expressivas de Vossa Excelencia 
dao a dimensao verdadeira do amplo con
texto de cooperac;;ao e entendimento mu
tua que caracterizam o relacionamento 
entre a Guiana e o Brasil. Traduzem elas 
nossos comuns anseios de canso I idar cada 
vez mais u ma convivencia de fraterna cola
borac;;ao, que ja tem mostrado resultados 
encorajadores e perspectivas promissoras. 

0 encontro a que presidimos neste momen-

to representa, com efeito, um marco na tra
jet6ria de aproximac;;ao entre guianenses e 
brasileiros. Aqui, como no decorrer de toda 
a minha visita, terei, juntamente com os 
membros de minha comitiva, a oportunida
de de examinar e discutir aspectos de alta 
relevancia nas relac;;oes bilaterais entre nos
sos pa(ses. 

Essas relac;;oes, bem o sabe Vossa Excelen
cia, enquadram-se num contexto a que em
prestamos a maior importancia e que tem 
sido preocupac;;ao primeira da pol (tica exte-
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rior do Brasil: o da coopera<;:ao entre palses 
iguais, unidos pela comunidade de interes
ses e par desafios comuns. 

0 papel da Guiana, como pals pertencente 
tanto ao Tratado de Cooperac;:ao Amaz6ni
ca quanta ao CARICOM, evidencia a impor
tancia de nosso encontro. De fato, a pers
pectiva singular de que desfruta a Guiana 
como nac;:ao caribenha e latina-americana 
confere-lhe uma voz especial e autorizada 
em tantos assuntos de interesse comum 
para nossos dais pafses e para toda a regiao. 

No passado, as nac;:oes da America Latina 
tinham seus olhos voltados para o Hemis
ferio Norte. E verdade que nao devemos 
negligenciar os tradicionais vlnculos eco
n6micos e culturais que nos legou a Hist6-
ria. Contudo, e chegado o tempo de nos 
voltarmos para os nossos vizinhos, e forta
lecermos os nossos lac;:os, desafiando flores
tas, montanhas e outros obstacu los que, 
u n indo-nos pel a geografia, mantiveram-nos 
separados e muitas vezes desinformados 
quanto as reais possibilidades para a coope
rac;:ao igualitaria. E chegado o tempo para 
que as nac;:oes latino-americanas conju
guem esforc;:os e caminhem lado a lado, 
com esplrito de cooperac;:ao, respeito mu
tuo e amizade. A essas convicc;:oes acres
centaria que a prosperidade e o progresso 
de nossos vizinhos e motivo do mais pro
funda interesse da nac;:ao brasileira. 

Em momenta em que se aguc;:am as tensoes 
internacionais e se veem frustrados esforc;:os 
leg lti mos de negociac;:ao dos pa lses em de
senvolvimento para a reformulac;:ao da 
ordem econ6mica internacional, a coopera
c;:ao horizontal esta a mostrar caminhos se
guros de benefl'cio redproco. E e a pratica 
dessa cooperac;:ao que nos reune aqu i, neste 
encontro. 

Senhor Ministro, 

A existencia de uma cooperac;:ao bilateral 
proveitosa e o incremento significativo do 
intercambio entre o Brasil e a Guiana sao 
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por si s6s prenuncio alentador de perspec
tivas otimistas. 

Os programas de cooperac;:ao teen ica e de 
formac;:ao de recursos humanos tem apor
tado resultados concretos. 0 cresci men to 
do volume do comercio entre a Guiana eo 
Brasil mostra o acerto de entendimentos 
anteriores e reforc;:a expectativas quanta a 
medidas ja anunciadas, entre as quais res
salta o estabelecimento de novas facilida
des nos transportes e comu n icac;:oes entre 
os dois palses. As ligac;:oes aereas entre 
Georgetown e Boa Vista, a autorizac;:ao mu
tua para a operac;:ao de linhas de navegac;:ao 
entre a Guiana e o Brasil setentrional e os 
progressos verificados na implementac;:ao de 
projeto da ponte internacional sobre o rio 
Takutu se inserem nesse conjunto de inicia
tivas que estao a indicar claramente o rumo 
da amizade entre os nossos palses. 

Finalmente, o interc;3mbio cultural cres
cente certamente estimulara a criac;:ao no 
campo das ideias artlsticas e academicas, re
velando o grau de relacionamento que os 
dais palses poderao alcanc;:ar em area tao 
senslvel para a realizac;:ao individual e o 
bem-estar de seus cidadaos. Com inquietu
des semelhantes a alimentar a criatividade 
de seus povos e com desafios identicos na 
vida material de cada dia, muito tem a ga
nhar guianenses e brasileiros na troca de 
suas experiencias e no intercambio de solu
c;:oes a problemas que partilhamos. 

Servirc3 este encontro para identificar as 
perspectivas do relacionamento entre nos
sos palses e para empreender esforc;:os a fim 
de que elas se concretizem, dando prova 
cabal do acerto da aproximac;:ao entre pal
ses em desenvolvimento, em proveito real 
para seus povos. 

0 clima de cordialidade e sincera simpatia 
que cerca nosso encontro e sem duvida in
d icador dos progressos que aqu i, gu iados 
por esse esplrito, certamente alcanc;:aremos. 

Muito obrigado. 



chanceler brasileiro recebe as 
chaves da cidade de georgetown 

E uma grande satisfa<;:ao para minha esposa, 
para minha delega<;:ao e para mim mesmo 
ser recebido, nesta minha primeira visita a 
Georgetown, com palavras tao calorosas de 
boas vindas, e de ter tido o privilegio e a 
honra de ser presenteado com as chaves da 
cidade. Nesta distin<;:ao a mim conferida 
pelo Prefeito de Georgetown, vejo nao ape
nas a expressao do sentimento de amizade 
que flui dos la<;:os que aproximam nossos 
pat'ses, que sao mutuamente compartilha
dos, mas tambem a muito elogiada e mun
dialmente conhecida virtude guianense, 
qual seja, a cordialidade e a hospitalidade 
deste povo, das quais ja conhecia bons 
exemplos mesmo antes de visitar este pals. 

No final do seculo XVIII, o local chamada 
Brandwagt, no estuario do Rio Demerara, 
escolhido como Iugar para a sede do Gover
no, inspirou a famosa e hist6rica proclama
<;:ao de que era necessaria criar "da grande 
extensao do rio e de suas margens uma ca
pital, que se tornara o centro de neg6cios, 
onde a religiao tera um templo, a justi<;:a 
um palacio, a guerra os seus arsenais, o co
mercia seus escrit6rios, a industria suas fa
bricas e onde os habitantes poderao gozar 
as benesses da vida em sociedade". 

Discurso do Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Georgetown, em 27 de janeiro 

de 1982, par ocasiao da cerimonia em que foi agraciado 
com as chaves da Capital da Guiana. 

Pode-se ver agora que Georgetown cumpriu 
as expectativas expressas quando de seu 
nascimento, pois realmente tornou-se um 
centro dinamico, na qualidade de capital 
da vida administrativa, social, economica e 
cultural da Guiana. 

Dois seculos e meio de Hist6ria transforma
ram esta cidade em um ber<;:o de ideias, cul
tura e experiencias que enriqueceram e 
muitas vezes se somaram aos valores huma
nos, valores que tambem se encontram na 
base da sociedade brasileira. Entre outros, 
apontaria a pratica da concordia, da amiza
de, da tolerancia e da participa<;:ao, no exer
dcio das quais povos de diferentes ra<;:as e 
origens se sobressat'ram, tanto na Guiana 
como no Brasil. 

Apenas isto - o ex ito na constru<;:ao de um 
pa ( s com base na harmonia e na coopera
-<;:ao - seria suficiente para justificar vicissi
tudes e lutas passadas e para encorajar a 
esperanc;;a e a determinac;;ao com as quais o 
Governo e seu povo marcham juntos na 
busca da realizac;;ao de suas legltimas aspi
rac;;oes, como "Um Povo, uma Nac;;ao, e um 
Destino". 

sara iva guerreiro, na sede do 
caricon, ressalta a contribui<;ao do 
caribe para a america latina 

Senhor Secretario-Geral, 

E com satisfa<;:ao que visito esta sede da Co-

Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, 
em Georgetown, em 28 de janeiro de 1982, par ocasiao de 

sua vis ita a Secretaria-Geral do Caricon. 

munidade do Caribe. Sou-lhe muito grato 
pelas amaveis palavras de boas-vindas e as 
referencias elogiosas ao Brasil. 
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Nossas excelentes rela<;:oes bilaterais com os 
pat'ses caribenhos vem ganhando crescente 
relevancia e intensidade. Estamos firme
mente d ispostos a amp I iar e d iversificar 
nossos la<;:os com o Caribe nao apenas nos 
campos economico e comercial, mas tam
bem no cultural, no cientt'fico e no tecno
logico. 

Em inumeras oportunidades, em diversos 
foros, tem o Brasil assinalado a particular 
importancia que empresta a coopera<;:ao 
com os demais pat'ses em desenvolvimento, 
em especial os da America Latina. 

0 processo de emancipa<;:ao pol t'tica das jo
vens na<;:oes do CARICOM enriqueceu de 
maneira singular a nossa regiao, renovando 
a adesao aos ideais de liberdade, justi<;:a e 
desenvolvimento compartilhados pelos par
ses latino-americanos. 0 clima harmonioso 
e fraternal que presidiu o acolhimento dos 
novas pa(ses do Caribe na comunidade lati
na-americana, reflete, sem duvida, nossas 
ralzes etnicas e culturais similares e nossa 
proximidade historica e geogratica. 

A emergencia dos povos do Caribe para a 
vida pol t'tica soberana foi, adem a is, motivo 
de grande alegria para o Brasil, que partilha 
com eles uma marcante heran<;:a africana, 
as mesmas condi<;:oes ecologicas tropicais e 
a experiencia historica do ciclo do a<;:ucar. 
Portadoras de valores culturais e pol t'ticos 
originais, as na<;:oes caribenhas trouxeram 
uma expressiva contribui<;:ao para a Ameri
ca Latina, uma nova e rica dimensao a ja 
multifacetada realidade regional. 

Senhor Secretario-Geral, 

A situa<;:ao economica internacional acarre
ta problemas particularmente penosos para 
nossas na<;:oes, cuja solu<;:ao requer grande 
dose de solidariedade e esfor<;:os crescentes 
de negocia<;:ao junto aos pat'ses desenvolvi
dos. Desejamos que esses pat'ses reconhe
<;:am, atraves de medidas praticas, e no seu 
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proprio interesse, que os Estados do Norte 
e do Sui convivem em um mesmo sistema e 
se necessitam mutuamente. Devem-se bus
car formulas autenticas e mecanismos ope
ratives que aproximem os pa(ses ricos e 
pobres. A sol idariedade e uma necessidade 
que se impoe a ambos os grupos. 

Ao lado do dialogo Norte-Sui, e nao como 
alternativa a ele e tambem necessaria que se 
implementem, de forma complementar, 
novas formulas de coopera<;:ao entre os pa 1-
ses em desenvolvimento. Nesse contexte, o 
Brasil deseja cooperar com as demais na
<;:oes do Terceiro Mundo com esplrito de 
igualdade e equil !brio, buscando construir 
relacionamentos horizontais e mutuamente 
benefices, avessos a qualquer forma de do
mina<;:ao ou hegemonia. 

No plano pol t'tico, e digna de nota a con
vergencia de pontos de vista entre os pa t'ses
rnembros do CARICOM e o Brasil no que 
diz respeito a varios princlpios e quest5es 
internacionais, como bem o demonstram as 
posi<;:5es frequentemente coincidentes assu
midas par nossos pa(ses em diversos foros 
multi latera is. 

Nesse contexte, partilhamos da convic<;:ao 
comum de que todos os pa(ses tem o direi
to inalienavel de trilhar seus proprios cami
nhos na consecu<;:ao dos objetivos de pro
gresso e bem-estar para seus povos, desde 
que respeitem a auto-determina<;:ao dos de
mais. Concordamos, assim, em que o res
peito mutua e a nao-ingerencia devem pau
tar a convivencia entre os Estados, em be
neficia de uma convivencia harmoniosa e 
da plena realiza<;:ao das aspira<;:oes nacio
nais. Sao tambem total mente contrarias aos 
nossos ideais todas as formas diretas e indi
retas de domina<;:ao e de discrimina<;:ao, que 
repugnam as generosas tradi<;:5es de nossas 
sociedades abertas e multirraciais. 

Senhor Secretario-Geral, 

A conjuntura internacional apresenta um 
quadro conturbado par tensoes e rival ida-



des. I mp5e-se cad a vez mais a necessidade 
de substituirmos esse conjunto negativo de 
conflitos par uma visao de entendimento 
que favore<;:a as iniciativas con<::retas de coo
pera<;:ao, visando a prosperidade e a concor
dia entre as na<;:5es. 

0 Brasi I acompanha com particular interes
se o esfor<;:o dos Governos desta regiao para 
forjarem, atraves do CAR I COM, um instru
mento efetivo de coopera<;:ao e integra<;:ao 
entre suas economias. Numa area marcada 
pela fragmenta<;:ao do espa<;:o geografico, e 
uma necessidade evidente buscar superar o 
condicionamento natural par meio da cria
<;:ao de vlnculos entre as economias nacio
nais, dando-lhes maior escala produtiva. 
Alegramo-nos com os significativos avan<;:os 
ja obtidos nesse processo pelo CAR I COM, 
iniciativa que se insere no comum movi
mento latina-americana de coopera<;:ao e 
integra<;:ao. 

Em sentido mais amplo, admiramos a luta 
do Caribe em prol do desenvolvimento, da 
paz e da independencia, na sua acep<;:ao 
mais profunda de busca de autenticidade, 
de fidel ida de a cam inhos proprios adapta
dos a personal idade e as necessidades de 
cada povo. Saudamos, assim, com satisfa
<;:ao iniciativas concretas como a desta Orga
niza<;:ao, que visam a refor<;:ar a autonomia e 
a plena afirma<;:ao da area, superando o eixo 
tradicional de dependencia vertical das eco
nomias latino-americanas em rela<;:ao aos 
palses industrializados. 

0 Comunicado Conjunto que firmaremos 
hoje expressa nossa determina<;:ao comum 
de aprofundar e fortalecer a coopera<;:ao 
entre o Brasil e as na<;:5es do CARICOM. 
Esperamos que ele seja o prenuncio de 
novas e criativas formulas de entendimento 
entre a Comunidade do Caribe eo Brasil. 

chanceler destaca o espfrito 
de coopera~ao entre o 
brasil e a guiana 

Senhor Min istro, 

Creio que podemos nos congratu lar com a 
assinatura de atos que terao efeitos praticos 
e relevantes para o futuro das rela<;:5es entre 
o Brasil e a Guiana. A vincula<;:ao flsica de 
nossos territories deve trazer, a media pra
zo, beneflcios mutuos, intensificando 0 in
tercambio entre nossos povos. Num plano 
geral, a coopera<;:ao entre palses que lutam 
para atingir seu plena potencial de desen
volvimento, que comp5e a moldura em que 
se insere este nosso encontro, vem demons
trando sua grande efetividade. Nao se trata 
de transferencia de tecnologia au de conhe-

Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, 
em Georgetown, em 29 de janeiro de 1982, 

par ocasiao da assinatura de Convenios e do Comunicado 
Conjunto entre Brasil e Guiana. 

cimentos cientlficos e tecnicos entre socie
dades que desfrutam de estagios de desen
volvimento economico-social muito desi
guais. Ao contrario, as condi<;:5es semelhan
tes existentes no Brasil e na Guiana favore
cem a utiliza<;:ao mutua de tecnologias e co
nhecimentos adequados as condi<;:5es tro
picais, aos tipos de culturas proprios do 
nosso meio ecologico, e a projetos indus
triais, cientrficos e tecnologicos adaptados 
a nossas reais possibilidades. 

Creio que o significado maior de projetos 
de coopera<;:ao como os que agora estabele
cemos entre nossos pa lses reside no fa to de 
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representarem um esforQo construtivo, ca
paz de sobrepor-se a tendencias restritivas, 
dominantes no mundo moderno. 

Senhor Ministro, 

0 momenta internacional esta marcado por 
confl itos e tensoes, em preju (zo da adoc;:ao 
de formulas viaveis de cooperac;:ao. No pla
no pol (tico, a tendencia predominante e a 
de reduzir a prioridade atribu(da as ques
toes cruciais da cooperac;:ao para o desen
volvimento, relegadas a plano secundario 
em func;:ao da exacerbac;:ao das rival idades 
entre os blocos. Situac;:oes regionais comple
xas sao reduzidas a versoes simplificadoras, 
inseridas num quadro geral de confrontac;:ao. 

0 resultado dessa situac;:ao mundial e extre
mamente negativo para pa(ses em desenvol
vimento, como os nossos, pois tende a igno
rar suas necessidades espedficas. As situa
c;:oes regionais de tensao devem ser vistas 
em func;:ao de suas causas reais, frequente
mente encontradas nos desequ il (brios de 
estruturas s6cio-economicas estagnados e 
.apenas muito acessoriamente em func;:ao de 
formulac;:oes globalizantes que, ao ignorar 
tais causas, s6 contribuem para dificultar 
sua resoluc;:ao. 

E essencial que tais situac;:oes sejam conside
radas dentro do mais estrito respeito ao 
prindpio de autodeterminac;:ao dos povos, 
incompatlvel com quaisquer intervenc;:oes e 
interferencias, mesmo subreptlcias. Nesse 
sentido, e necessaria a solidariedade dos 
palses em desenvolvimento para evitar que 
as tensoes e rivalidades tao presentes no ce
nario internacional atual possam ser trans
feridas para areas do Terceiro Mundo, bem 
como a sua sabedoria e a sua responsabili
dade em nao dar pretextos para essa trans
ferencia. 

Cabe a n6s, pa(ses em desenvolvimento, a 
responsabilidade pelo nosso destino. E im
portante que lutemos pelo estabelecimento 
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de um ambiente internacional prop!CIO a 
paz e adequado as necessidades de desen
volvimento. Para tanto, e indispensavel que 
as eventuais divergencias e dificuldades 
entre nossos palses sejam pacientemente re
solvidas por nossos pr6prios meios, atraves 
de soluc;:oes de carater em inentemente pa
cifica baseadas no dialogo, no entendimen
to, e no sentido da justic;:a. 

Devemos, antes de mais nada, reforc;:ar 
exemplarmente nossos lac;:os latino-ameri
canos. Basta, para tanto, pautarmos nossas 
ac;:oes pol lticas dentro das nor mas de con
duta que caracterizam a convivencia intra
regional. A rica diversidade de experiencias 
nacionais que conformam a real idade de 
nossa regiao e campo prop(cio para o for
talecimento de uma cooperac;:ao igualitaria, 
baseada no respeito mutua. 0 respeito a 
diversidade permitira, em clima de paz e 
tranquilidade, criar as condic;:oes prop(cias 
e indispensaveis ao desenvolvimento da 
regiao. 

Senhor Ministro, 

Vemos com preocupac;:ao o imenso esforc;:o 
dispendido pelas grandes potencias na 
obtenc;:ao de novas e maiores avanc;:os no 
campo do armamentismo, especialmente na 
proliferac;:ao vertical de armas nucleares. 
0 Brasil, solidario com os demais pa(ses em 
desenvolvimento, considera prioritarios e 
inadiaveis todos os esforc;:os tendentes a re
verter a corrida armamentista nuclear. 

E do interesse de toda a humanidade, e em 
especial dos pa(ses em desenvolvimento, 
que os enormes recursos hoje empregados 
pelas Superpotencias na acumulac;:ao macic;:a 
de elementos de destru ic;:ao venham a ser 
destinados a projetos que efetivamente con
tribuam para superar os desequil (brios 
estruturais e as disparidades presentes na 
comunidade internacional. 

0 Brasil vem acompanhando com inquieta
c;:ao as si tuac;:oes de ten sao que se man ifes-



tam no mundo, em especial as que ocorrem 
em seus vizinhos terrestres e mariti mos. No 
que se ref ere a Africa, o Brasi I se sol idariza 
com as grandes causas daquele Continente, 
as quais, pelo seu profunda conteudo de 
dignidade humana, se confundem com os 
ideais da Humanidade e sao particularmen
te caras as motivac;:oes e aspirac;:oes da socie
dade brasileira. E assim que temos expres
sado o nosso mais firme e decidido apoio a 
independencia da Namibia e a erradicac;:ao 
dos resqulcios do colonialismo na Africa, 
bem como a nossa veemente condenac;:ao as 
constantes agress5es aos territ6rios de pa(
ses em desenvolvimento da regiao e a pra
tica da discriminac;:ao racial, particularmen
te o apartheid, pel a Africa do SuI. Somas 
tambem contrarios a quaisquer formas di
retas e indiretas de dominac;:ao economica 
ou pol ltica que ferem o principia da igual
dade soberana dos Estados. 

A dimensao dos problemas que presente
mente afetam areas da America Central e 
do Caribe constitui motivo de grande preo
cupac;:ao para nossos palses. Nossa opiniao e 
a de que se devem envidar todos os esforc;:os 
para que os problemas da regiao sejam en
frentados de acordo com a complexidade 
de suas causas profu ndas, de carater pol 1-
tico, economico e social e se busquem so
luc;:oes paclficas, democraticas e pluralistas. 

Senhor Ministro, 

Numa conjuntura economica internacional 
desalentadora, o desenvolvimento constitui 
um desafio crescente para nossos palses. 
Visamos a uma nova ordem economica in
ternacional, mais justa e equitativa, que, em 
verdade, nao e s6 do interesse dos pa(ses 
em desenvolvimento, pais tambem atende 
aos palses desenvolvidos. 0 fortalecimento 
das posic;:oes economicas dos palses em de
senvolvimento revertera em benefl'cio do 
sistema internacional como um todo, atra
ves de mais comercio, fluxos financeiros 
equilibrados, maior aquisic;:ao de tecnologia, 

novas linhas de especializac;:ao internacional, 
difusao mais completa da modernidade. 

A verdadeira equac;:ao para as tens5es in
ternacionais deve estar fundada na confian
c;:a mutua entre o Norte eo Sui. Nesse espl
rito, esperamos encontrar maior receptivi
dade em todas as partes para a real izac;:ao de 
progressos substantivos na cooperac;:ao mul
tilateral. sobretudo no contexto das Nego
ciac;:oes Economicas Globais a se realizarem 
sob a egide das Nac;:oes Unidas. 

Por outro lado, as possibilidades de coope
rac;:ao entre palses em desenvolvimento 
como os nossos apenas comec;:am a ser apro
veitadas. Pela dupla condic;:ao de nac;:ao lati
na-americana e da economia em desenvolvi
mento, participa o Brasil da preocupac;:ao 
de buscar o aperfeic;:oamento das formas de 
integrac;:ao regional e sub-regional. Funda
mos a nossa convivencia na igualdade efe
tiva e na cooperac;:ao equitativa. Em nossa 
regiao nao cabem divis5es, eixos, hegemo
nias, ou disputas de poder. Nao queremos 
implantar diferenc;:as entre grandes e pe
quenos, mas conviver como iguais. 

Dentro desse esp(rito de colaboracao, o 
Tratado de Cooperac;:ao Amazonica· e um 
exemplar esforc;:o comum dos palses da re
giao. 0 intercambio de informac;:oes e a 
convergencia de esforc;:os para a soluc;:ao de 
problemas COmuns SaO OS dais eiXOS sabre 
os quais se baseia esse instrumento que per
mite a colaborac;:ao dos oito palses inte
grantes da Bacia Amazonica. Acertamos 
dispositivos fundamentais a fim de que se 
reafirme a responsabilidade exclusiva dos 
pa(ses amazonicos no aproveitamento eco
nomico da regiao e na superac;:ao do desafio 
tecnol6gico que representa. 

Senhor Ministro, 

Com minha visita a Georgetown espero ter 
fortalecido o esplrito de cooperac;:ao cons
trutiva e de reafirmac;:ao dos nossos ideais 
mar ores. 
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Espero estejamos iniciando uma fase das 
rela<;oes entre o Brasi I e a Guiana que se ve
nha a pautar por um intercambio cada vez 
ma1s nco e por uma amizade ainda mais 
fraterna. 

0 Comunicado conjunto e os convenios 
que acabam de ser assinados refletem nossa 
comum disposi<;ao de levar avante um 
esfor<;o firme, continuado e eficaz para 
ampliar o ja consideravel espectro da coope
ra<;ao entre o Brasil e a Guiana. 

comunicado coni unto relata 
os entendimentos do chanceler 
sara iva guerreiro em georgetown 

A convite do Ministro das Rela<;oes Exte
riores da Guiana, Embaixador Rashleigh E. 
Jackson, o Ministro das Rela<;oes Exteriores 
do Brasil, Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, realizou visita oficial a George
town no perlodo de 27 a 29 de janeiro de 
1982. 

0 Ministro das Rela<;oes Exteriores do Bra
sil foi recebido em audiencia especial pelo 
Presidente da Republica Cooperativista da 
Guiana, Senhor Forbes Burnham, a quem 
apresentou as cordiais sauda<;oes do Presi
dente da Republica Federativa do Brasil, 
Senhor Joao Baptista de Oliveira Figueire
do. Foi tambem recebido pelo Primeiro
Ministro Ptolomy Reid. Durante a visita, o 
Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro recebeu 
as chaves da cidade de Georgetown e depo
sitou flares no monumento de 1763, em 
D'Urban Pare, Georgetown. 

0 Ministro das Rela<;oes Exteriores do Bra
sil encontrou-se com o Doutor Kurlweig 
King, Secretario-Geral da Comunidade do 
Caribe. Durante o encontro, trocaram pon
tos de vista sobre as possibilidades de am
pi iar as rela<;oes entre Caricom e Brasi I. 

No esplrito de compreensao e respeito mu
tua que rege as rela<;oes entre Brasil e 
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TradU<;:ao nao-oficial do Comunicado Conjunto 
Brasil-Guiana, divulgado em Georgetown, em 29 de janeiro 

de 1982, ao final da visita do Chanceler 
Saraiva Guerreiro a Guiana. 

Guiana, os Chanceleres de ambos os palses 
mantiveram conversa<;oes frut (feras sobre 
uma ampla gama de assuntos. Os Ministros 
passaram em revista o atual estado das rela
<;oes bilaterais e com satisfa<;ao tomaram 
nota das possibilidades de um maior forta
lecimento da coopera<;ao entre os dois pa(
ses. Examinaram, tambem, a atual situa<;ao 
internacional. 

Reafirmaram a convic<;ao de que o acata
mento dos objetivos e princlpios da Carta 
das Na<;oes Unidas constitui a base indis-

'pensavel para a condu<;ao dos neg6cios in
ternacionais e para a promo<;ao de rela<;oes 
harmoniosas entre os Estados. Reiteraram 
sua confian<;a na Organiza<;ao das Na<;oes 
Unidas como promotora da manuten<;ao da 
paz, do fortalecimento da seguran<;a inter
nacional e do desenvolvimento economico 
e social dos povos. 

Expressaram sua preocupa<;ao com o agra
vamento das tensoes internacionais, que 
constituem serias amea<;as a paz e a segu
ran<;a no mundo e convocaram a comuni
dade internacional a empreender esfor<;os 
para reduzir tais tensoes. Reiteraram sua 
convic<;ao de que as tensoes e rival idades 
internacionais nao devem ser transporta
das para o Terceiro Mundo. Nesta ordem 



de ideias, os Ministros reconheceram o di
reito soberano de cada Estado determinar 
o seu proprio sistema pol ltico, economico, 
cultural e social. 

Reiteraram a necessidade de que os proble
mas enfrentados pelos palses em desenvol
vimento recebam considera<;:ao especial no 
contexto internacional, levando em conta 
que as solu<;:oes para esses problemas con
tribuirao, de forma significativa, para o 
abrandamento das tensoes internacionais. 
Ressaltaram a importancia de se consegui
rem avan<;:os significativos no desenvolvi
mento do Dialogo Norte-Sui, com vistas 
a obten<;:ao de uma Nova Ordem I nterna
cional, com base na justi<;:a e na equidade. 

Salientaram, nesse particular, ser da mais 
alta conveniencia o inlcio de novas etapas 
de conversa<;:oes que, em seguimento a 
Reuniao de Cancun, propiciem o lanc;:amen
to efetivo das negociac;:oes globais, no ambi
to do sistema das Na<;:oes Unidas. 

Assinalaram a necessidade de se diversificar 
a cooperac;:ao igualitaria e direta entre os 
pa(ses em desenvolvimento, em todos os 
setores. Reiteraram, nesse contexto, que a 
coopera<;:ao Sui-Sui, sem substituir outros 
tipos de dialogo, vem complementa-los com 
novas perspectivas para a promoc;:ao dos 
interesses economicos e politicos dos palses 
em desenvolvimento, inclusive por interme
dio da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas. 

Analisaram a situa<;:ao energetica mundial, 
que expressaram ser parte fundamental do 
processo de desenvolvimento economico, 
ju ntamente com ou tros fat ores basicos como 
o financeiro, o comercial, o de transferen
cia de tecnologia, os produtos de base e a 
produ<;:ao de alimentos. Assinalaram ser 
essencial envidar esfor<;:os no sentido da uti-
1 izac;:ao racional dos recursos nao-renovaveis 
de energia, promover amplo intercambio 
das experiencias nacionais nesse campo e 
apoiar decididamente os programas de ener
gia dos palses em desenvolvimento. 

Os dois Ministros expressaram sua rejei<;:ao 
a qualquer tipo de colonialismo e sublinha
ram seu apoio a eliminac;:ao de todas as for
mas de dominac;:ao polltica e economica. 

Analisaram detidamente a situac;:ao da Afri
ca Meridional, reiterando a firme oposi<;:ao 
de seus Governos a manutenc;:ao do colonia
lismo na Namibia e a existencia da abomi
navel pratica do apartheid na Africa do Sui. 
Reafirmaram, nesse contexto, seu apoio as 
medidas adotadas pelas Nac;:oes Unidas no 
sentido de erradicar esses males. 

Realc;:aram, nesse sentido, a necessidade de 
alcanc;:ar prontamente uma soluc;:ao quanto 
ao problema da Nam lbia, que conduza a in
dependencia e autodeterminac;:ao de seu 
povo. Condenaram, ademais, as repetidas 
agressoes contra os pa (ses em desenvolvi
mento da regiao, que constituem grave vio
lac;:ao dos princlpios contidos na Carta da 
ONU. Reiteraram seu permanente apoio 
aos povos oprimidos da Africa Meridional. 

Revendo a situac;:ao do Oriente Medio, os 
dois Ministros reafirmaram a posic;:ao de 
que somente uma soluc;:ao ampla e duradou
ra para o conflito, envolvendo o exerclcio 
pelo povo palestino dos seus inalienaveis 
direitos nacionais, a completa retirada de 
Israel de todos OS territ6rios arabes ocupa
dos e o respeito pelo direito que tem todos 
os povos da regiao de viver em paz, confor
me as diretrizes pertinentes das Nac6es Uni
das, pode criar um clima de paz e s.eguranc;:a 
na regiao. 

Ao examinarem a situac;:ao da America Cen
tral e do Caribe, os dois Ministros reconhe
ceram a gravidade da crise que afeta a re
giao, cujas ralzes hist6ricas e estruturais 
exigem soluc;:oes profundas e justas. Nesse 
sentido, manifestaram seu desejo de que 
cada Estado tenha o direito de trilhar seu 
proprio caminho na busca do desenvolvi
mento pol ltico e economico, e que sejam 
criadas, sem ingerencias externas, condic;:oes 
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para o desenvolvimento dessas sociedades, 
com base no principia do pluralismo. Os 
dais Ministros reiteraram o desejo de seus 
Governos de que o Caribe seja uma zona 
de paz, bem como sua disposic;:ao para con
tribuir para a realizac;:ao desse fim. 

Reafirmaram a importancia da 0 LADE 
como 6rgao de consulta, coordenac;:ao e 
cooperac;:ao em materia de energia na regiao. 
Expressaram sua satisfac;:ao com a colabora
c;:ao ja alcanc;:ada pelos Estados-membros e 
sublinharam a importancia do estabeleci
mento de um programa energetico latina
americana. Manifestaram sua confianc;:a no 
SELA como um foro valioso para a coope
rac;:ao economica regional, consultas e coor
denac;:ao de posic;:oes. 

Reiteraram seu apoio ao Tratado para a 
Cooperac;:ao Amazonica e a Declarac;:ao de 
Belem, assinados em outubro de 1980, 
como diretrizes basicas de cooperac;:ao entre 
OS pa(ses amazonicos. Nesse contexto, OS 

dais Chanceleres ressaltaram sua disposic;:ao 
de dar continuidade aos projetos de colabo
rac;:ao multilateral especialmente voltados 
para a regiao amazonica eo alto significado 
da Primeira Reuniao do Conselho de Coope
rac;:ao Amazonica, a realizar-se em Lima, no 
corrente ana de 1982, para a concretizac;:ao 
de programas de interesse da area. 

Ao passarem em revista detidamente o esta
do das relac;:oes bilaterais, os Chanceleres 
assinalaram o alto nlvel de cooperac;:ao 
entre OS dais pa(ses. Louvaram o papel da 
Comissao Mista Brasil-Guiana na identifi
cac;:ao de areas e na criac;:ao de condic;:oes 
para essa cooperac;:ao e para a abertura de 
novas perspectivas entre os dais palses. 

Mencionaram, especialmente, o progresso 
no campo do comercio. T omaram nota, 
com satisfac;:ao do aumento significative do 
intercambio bilatt:1ral nos ultimos anos. 
Consideraram a plena utilizac;:ao das linhas 
de credito concedidas pelo Brasil a Guiana 
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como um fator positive no desenvolvimen
to das relac;:oes comerciais. Os Ministros 
estimaram que a criac;:ao de uma linha aerea 
direta entre os dais pa(ses, par intermedio 
dos servic;:os da "Guyana Airways Corpora
tion", entre Georgetown e Boa Vista, cons
titui passo positivo nesse sentido. Tambem 
enfatizaram a importancia do recente esta
belecimento de uma linha de navegac;:ao li
gando Manaus e Belem a Georgetown. 
Expressaram o ponto de vista de que a re
cente abertura do Consulado-Geral da 
Guiana em Sao Paulo evidencia, adicional
mente, seus compromissos no sentido de in
crementar cantatas comerciais. Concorda
ram que deve ser rea I izado, at raves dos 
6rgaos apropriados, um exame das possibi
lidades de promoc;:ao do aumento do co
mercia bilateral. 

Os dais Chanceleres tomaram nota, com sa
tisfac;:ao, dos progressos feitos na implemen
tac;:ao do projeto de construc;:ao da ponte in
ternacional sabre o rio Tacutu, de acordo 
com o cronograma aprovado na 2~ reuniao 
da Comissao Mista Brasil-Guiana. Reitera
ram a importancia desse projeto para a in
tensificac;:ao dos lac;:os entre os dais pa(ses. 
Nesse contexto, os dais Ministros assinaram 
o Acordo para a Construc;:ao de uma Ponte 
lnternacional sabre o Rio Tacutu. 

T omaram nota de que trecho da estrada 
proposta entre Georgetown e Lathen ja foi 
construldo e reafirmaram a importancia 
desse fato para o melhoramento das comu
nicac;:oes e do comercio entre os dais palses. 

Passaram em revista os programas de coope
rac;:ao tecnica e cientlfica acordados duran
te a 2~ Reuniao da Comissao Mista. Expres
saram sua satisfac;:ao com a natureza dina
mica dessa cooperac;:ao e tomaram nota de 
que teve Iugar em areas de interesse mutua, 
em particular na de transferencia de tecno
logia relevante para as necessidades dos pal
ses em desenvolvimento. Nesse contexto, 
assinaram um Acordo Basico de Coopera-



c;:ao Tecnol6gica e Cientlfica, um Acordo 
Basico de Cooperac;:ao Tecnica e um Acor
do Complementar ao Acordo Basico de 
Cooperac;:ao Cientlfica e Tecnol6gica, que 
preve a colaborac;:ao entre oCNPq eo lAST. 

Examinaram com interesse as perspectivas 
de cooperac;:ao nos campos da energia e da 
minerac;:ao, e decidiram iniciar estudos rele
vantes de formas poss(veis de cooperac;:ao a 
serem estabelecidas entre os dais palses. 
Nesse contexto, expressaram satisfac;:ao 
com o Protocolo para o Desenvolvimento 
de Programas de Cooperac;:ao nos Campos 
de Energia e Minerac;:ao, a ser assinado em 
futuro proximo pelos Ministros Cesar Cals 
e Hubert Jack, que estimam contribuira 
para o fortalecimento dos lac;:os entre os 
dais palses atraves da criac;:ao de perspecti
vas para a cooperac;:ao nesses campos, espe
cialmente com relac;:ao a construc;:ao da 
Usina Hidreletrica de Wamakaru. 

Concordaram na necessidade de estimu lar, 
par meio de programas de interesse mutua, 
atividades de cooperac;:ao cu ltu ra I, no qua-

dro do Acordo Cultural. Dessa forma, lou
varam os esforc;:os empreendidos pelo Cen
tro de Estudos Brasileiros em Georgetown 
no sentido de reforc;:ar lac;:os culturais entre 
os dais pa(ses. Concordaram em dar conti
nuidade a todas as iniciativas de promoc;:ao 
de lac;:os culturais. 

Registrou-se que a Guiana teve partiCipa
c;:ao bem sucedida no Curso de Treinamento 
para Diplomatas oferecido pelo I nstituto 
Rio-Branco, no Brasil. 

Ao final de sua visita oficial, o Ministro Sa
raiva Guerreiro expressou ao Ministro 
Desmond Jackson sua gratidao pela calorosa 
hospitalidade estendida a ele, a sua Senhora 
e a sua delegac;:ao pelo Governo e pelo povo 
da Guiana. Nesta ocasiao, o Ministro Sarai
va Guerreiro convidou o Ministro Rashleigh 
Desmond Jackson a visitar oficialmente o 
Brasil. 0 Ministro Jackson aceitou o convi
te, com prazer, e sugeriu que as datas para 
a visita fossem estabelecidas pelos canais 
diplomaticos. * 

* Na sec;:ao Tratados, Acordos, Conviinios, pagina 143, os textos dos Acordos entre o Brasil e a Guiana, assinados por 
ocasiao da visita do Chanceler Sara iva Guerreiro a Georgetown. 
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presen<;a do chanceler 
de angola no brasil 

amplia o dicllogo 
brasilia luanda 

Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 
em 10 de fevereiro de 1982, por ocasiao de jan tar que 
ofereceu ao Ministro das Relac;:oes Exteriores de Angola, 
Paulo T. Jorge. 

Senhor Ministro, 

E com especial satisfa<;ao que recebo Vossa 
Excelencia no Brasil. Ao faze-lo, tenho 
muito viva a lembran<;a da calorosa acolhi
da que nos foi dispensada em Luanda, em 
junho de 1980. 

A presen<;a de Vossa Excelencia em nosso 
pals testemunha a existencia de um dialogo 
permanente entre o Brasil e Angola, bem 
como a inten<;ao de explorar novas meios 
para torna-lo mais denso em proveito mu
tua de nossos povos. 

A geografia, a hist6ria, a cultura, os senti
mentos criam vlncu los natura is entre nossas 
na<;5es. lncumbe aos governantes dinamizar 
tais v(nculos, construindo uma rede de rela
cionamentos reciprocamente vantajosos. Ja 
temos feito progressos significativos nesse 
sentido, o que se pode verificar em um di
versificado comercio, na cria<;ao de linhas 
de transporte aereo e maritima, em uma 
coopera<;ao teen ica particu larmente interes
sante, na medida em que une pa(ses em de
senvolvimento, e em um interdJmbio cultu
ral promissor. Varios acordos internacionais 

vem servindo de vetores para instituciona-
1 izar essa troca sempre presente de ideias, 
de bens e de servi<;os. 

0 entendimento entre Angola e Brasil refle
te a tendencia necessaria de aproxima<;ao 
entre pa(ses em desenvolvimento. Esfor<;a
mo-nos por que seja exemplar e uti I para as 
demais na<;6es do Terceiro Mundo. 

0 Brasil, Senhor Ministro, e um pals pro
fundamente interessado nos problemas que 
afetam a boa convivencia entre as na<;5es. 
Pals em desenvolvimento, para o qual esta
belecimento de condi<;5es economicas 
externas favoraveis e estaveis e crucial, si
multaneamente participe das condi<;oes 
espec(ficas do Terceiro Mundo e herdeiro 
dos valores ocidentais no que eles tem de 
permanente, o Brasil e levado a desempe
nhar no concerto das na<;5es um papel que 
lhe e proprio. 

Nao acreditamos em alinhamentos med]ni
cos e, quando nos pronunciamos, refletimos 
o que somas eo fazemos com base em nos
sos pr6prios interesses e em nossas pr6prias 
percep<;5es. As coincidencias entre nossas 
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posic;:oes e a de palses amigos sao, pais, fru
tos legltimos da convergencia de visoes in
dependentes, da semelhan<;a de desafios a 
enfrentar, da convic<;ao de que o dialogo e 
a coopera<;ao devem prevalecer sobre a divi
sao e a intolerancia. 

Assi m, o Brasi I defende a a pi ica<;ao plena e 
universal dos princlpios basi lares do Direito 
I nternacional, consagrados na Carta das Na
<;oes Unidas, consciente de que e este o 
arcabou<;o que melhor atende a defesa de 
seus pr6prios interesses. Propugnamos um 
ordenamento internacional baseado na 
igualdade soberana dos Estados, na nao
intervend'lo e na autodeterminadio, no re
pudio a~ uso da for<;a e na defe.sa da inte
gridade territorial, na coopera<;ao igualitaria 
e no respeito mutuo. 

0 marco de relacionamento em que nos si
tuamos, conformado pelo universalismo, 
pela boa convivencia e pela dignidade na
cional, compreende tambem a tolerancia e 
o respeito a diversidade. Nao nos atribul
mos o papel de ju lzes ou professores dos 
processos internos de nenhum pals. Nem 
aceitamos, tampouco, que qualquer pals 
pretenda tais atribu i<;oes. Defendemos o 
pluralismo democratico, respeitando o di
reito de cada povo de desenvolver suas pr6-
prias institui<;oes pol lticas sem pressoes 
externas. Acreditamos que o esplrito de 
autentica independencia que nos move e o 
mesmo que anima os palses amigos, sobre
tudo nossos parceiros do hemisferio Sui, e 
que nos faz atuar de maneira consequente 
em prol de uma ordem internacional mais 
justa e representativa, impregnada do senti
do de igualdade entre as na<;oes. 

A recusa a alinhamentos automaticos e 
tambem diretriz necessaria para evitar que 
tensoes globais, alheias ou quando muito 
acess6rias a realidade profunda de nossos 
palses, venham sobrepor-se a seus interesses 
especlficos, dificultando a resolu<;ao de si
tua<;oes locais, levando a polariza<;:ao, a for
ma<;:ao de blocos, a afirma<;:ao de hegemo-
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nias e de zonas de influencia. Nada disso 
representa a voca<;:ao dos pa lses em desen
volvimento. Nada disso contribui para a 
paz, a seguran<;:a e o desenvolvimento. 

Senhor Ministro, 

0 Brasil, consciente de sua identidade, pre
tende conferir autenticidade e franqueza a 
seu dialogo com pa(ses cujos interesses se 
definam como semelhantes aos nossos. 
Com base nesses princlpios, a pol ltica afri
cana do Brasil foi definida pelo Senhor Pre
sidente da Republica como uma das areas 
prioritarias na nossa a<;:ao diplomatica. 

Existem com as na<;:oes africanas, os nossos 
vizinhos d'alem oceano, motivos especlfi
cos para explicar a nossa aproxima<;:ao. 

Nao me estenderei sobre a contribui<;:ao 
africana. Na Africa, esta uma das fontes ori
ginais do grande caudal do povo brasileiro e 
sua cultura. Lembrarei, apenas, que essa 
contribui<;:ao, no caso dos palses de expres
sao comum e, em particular, Angola, cons
titui fator tao not6rio que seu reflexo, atra
ves de um desejo mutua de aproxima<;:ao, se 
manifesta sob as formas mais diversas. 

Mencionarei, ainda, o interesse que julgo 
tanto brasileiro quanta africano de manter 
a nossa fronteira comum, o Atlantica Sui, 
a salvo de tensoes e confronta<;:oes interna
cionais. Desejamos efetivamente que o 
nosso oceano seja um fator de aproxima
<;:ao e de coopera<;:ao entre os povos em de
senvolvimento que o margeiam. 

0 Brasil, Senhor Ministro, tem igualmente 
interesse na manuten<;:ao da paz na Africa 
Meridional. Repudiamos, assim, a pratica 
de a<;:oes agressivas contra palses amigos, 
como Angola, Zambia e Mo<;:ambique. Con
denamos, igualmente, nessa area do conti
nente, com todo o vigor determinado pela 
consciencia nacional brasileira e pelo respei
to ao princ(pio fundamental da igualdade 
entre os homens, a institucionaliza<;:ao do 
sistema de discrimina<;:ao racial representa-



do pelo Apartheid, que, por sua inevitavel 
repercussao entre os pa(ses africanos, se 
constitui numa amea<;:a a paz internacional. 
Esse sistema, contrario a d ign idade africa
na, tambem ofende o Brasil na sua quali
dade de pa (s mesti<;:o e de na<;:ao apegada 
aos princlpios da liberdade e da boa con
vivencia. 

Tamber'n nos preocupa a existencia, no ter
rit6rio da Namibia, de um sistema colonial, 
mantido em desafio as recomenda<;:5es e di
retrizes da comunidade internacional. Sabe
mos que esse regime colonial nao s6 contra
ria os legltimos desejos de liberdade do 
povo namibiano mas constitui ainda um 
motivo de tensao e de confronta<;:ao, numa 
regiao que nao podemos ignorar. 

Existem, tambem, interesses comuns no 
plano economico entre o Brasil e as na<;:6es 
africanas. As nossas economias sao, ate cer
to ponto, complementares, o que revela a 
possibilidade de desenvolver um intercam
bio mutuamente enriquecedor e particular
mente proveitoso na medida em que per
mite a transferencia de tecnologias adapta
das as nossas condi<;:6es naturais, num esp(
rito de coopera<;:ao entre parceiros que nao 
tentarao impor regras de conduta aos seus 
interlocutores. 

Nossos interesses, portanto, coincidem em 
larga medida. Essa coincidencia se torna 
ainda mais evidente diante de certos fatos 
que se desenvolvem hoje. 

Angola, diante do conflito namibiano, ado
tau uma linha nao s6 consoante com seus 
compromissos de na<;:ao africana, mas igual
mente favor;3vel a procura de solu<;:5es pad
ficas para o que constitui hoje o mais grave 
problema da Africa. Assim, apesar das gra
ves agressoes de que foi objeto, agress5es 
essas sempre condenadas pelo Brasil, Ango
la, pela mensagem clara do Presidente Jose 
Eduardo dos Santos, mostrou-se pronta a 
negociar, num esp(rito conciliador, uma so-

lu<;:ao digna e equilibrada para esse conflito. 
Constitui, esse esp(rito conciliador, o cami
nho viavel para a solu<;:ao de um conflito 
que aflige hoje toda a comunidade interna
cional. Os interesses brasileiro e angolano 
coincidem; portanto, nessa questao, mais 
uma vez. 

Acompanhamos com interesse a contribui
<;:ao angolana a Conferencia de Coordena
<;:ao do Desenvolvimento da Africa Austral, 
a SADCC. Sabemos da importancia do pro
jeto: fortalecer a independencia dos Esta
dos em desenvolvimento da Africa Meri
dional expandindo o intercambio econo
mico entre esses pafses a fim de eliminar 
estruturas de dependencia impostas na epo
ca colonial. 0 Brasil, como e sabido, deseja 
participar desse esfor<;:o, dentro dos limites 
dos seus recu rsos. 

Senhor Ministro, 

Vossa Excelencia podera, na sua v1s1ta ao 
Brasil, ver um povo padfico e trabalhador 
engajado no grande esfor<;:o de superar o 
subdesenvolvimento economico. Simulta
neamente a esse esfor<;:o de progresso mate
rial, este povo esta engajado num proces
so de abertura pol ltica sob a orienta<;:ao do 
Presidente Joao Figueiredo. Nao existem 
aqui inten<;:oes ou ambi<;:5es hegemonicas. 0 
Brasil transmite a Angola e ao seu Governo 
uma mensagem de respeito e de amizade. 
Sera facil encontrar aqui uma firme inten
<;:ao de aprofundar e consolidar o nosso dia
logo. 0 Governo brasileiro interpretou, 
creio eu, corretamente esse interesse e esse 
desejo natural de amizade e pretende explo
rar com Vossa Excelencia meios para con
solidar a aproxima<;:ao entre o Brasil e 
Angola. 

Com a satisfa<;:ao de ver que nossos pa (ses 
se aproximam numa rota segura, ergo mi
nha ta<;:a as boas rela<;:oes entre nossos po
vos e Governos, a saude do Presidente Jose 
Eduardo dos Santos, a fel icidade de Vossa 
Excelencia e dos demais membros da comi
tiva angolana. 
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saraiva guerreiro: coopera~ao 
brasileiro-angolana trilha 
o melhor caminho possfvel 

Ao agradecer as palavras fraternas que Vos
sa Excelencia acaba de proferir, tenho gran
de satisfa<;:ao de saudar, em nome do Gover
no brasileiro, Vossa Excelencia e a comitiva 
que o acompanha. 

Sua presen<;:a no Brasil da alto testemunho 
do fortalecimento dos la<;:os que unem nos
sos pa(ses. Nossas rela<;:oes refletem, ao 
mesmo tempo, construtivo entendimento e 
disposi<;:ao firme de aprofundar o dialogo 
entre nossos Governos, explorando, em be
neficia mutuo de nossos povos, toda uma 
ampla gama de areas de interdlmbio. 

A visita de Vossa Excelencia permite verifi
car, de maneira franca e amistosa, o estado 
atual das rela<;:oes brasileiro-angolanas, ana
lisa-las sob todos os aspectos e identificar 
os meios de incrementa-las e dinamizcl-las, 
criando novas v(nculos e ob.jetivos comuns 
expressivos. 

As rela<;:oes entre o Brasil e Angola signifi
cam mais do que a simples expressao har
moniosa de interesses, mais do que os la<;:os 
de identidade hist6rica, lingulstica e cultu
ral. Elas resultam, igualmente, de comum 
adesao aos princlpios da boa convivencia 
internacional, do respeito a autodetermina
<;:ao e a soberania das na<;:5es, da nao-inter
ven<;:ao nos assuntos internos, do anseio 
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Discurso do Ministro de Estado das Relac;:5es Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Clube das Nac;5es em Brasilia, 

em 11 de fevereiro de 1982, por ocasiiio de almoc;:o que I he foi 
oferecido pelo Ministro das Relac;:5es Exteriores 

de Angola, Paulo T. Jorge. 

pela afirma<;:ao plena e independencia 
autentica dos povos. Resultam ainda da fi
delidade ao anticolonialismo e ao anti-ra
cismo, bem como da convic<;:ao da necessi
dade de reformu la<;:ao da presente ordem 
econ6mica internacional. 

Vossa Excelencia tera ainda oportunidade 
de verificar, ao prosseguir sua visita as cida
des de Salvador e Rio de Janeiro, o interes
se do povo brasileiro por seu pals eo animo 
fraterno que esta subjacente a aproxima
<;:ao cada vez mais intensa entre Brasil e 
Angola. Estou seguro de que Vossa Exce
lencia percebera, na boa acolhida do povo 
brasileiro, a profundidade de nossa amizade. 

Desejo que Vossa Excelencia possa voltar a 
Angola e apresentar ao Presidente Jose 
Eduardo dos Santos os resultados bem su
cedidos de sua missao, com a garantia defi
nitiva de que a coopera<;:ao brasileiro-ango
lana, franca, aberta, sem dependencia e 
subordina<;:oes, trilha o melhor caminho 
possfvel. 

Ergo a minha ta<;:a a saude de Vossa Exce
lencia e sua comitiva, a felicidade pessoal 
do Presidente Jose Eduardo dos Santos e a 
amizade permanente entre as na<;:oes brasi
leira e angolana. 



comunicado coni unto 
brasil-angola 

A convite do Governo brasileiro, visitou 
oficialmente o Brasil, no perlodo de 09 a 
15 de fevereiro de 1982, Sua Excelencia o 
Senhor Paulo T. Jorge, Ministro das Rela
c;;oes Exteriores da Republica Popular de 
Angola. 

0 Ministro Paulo T. Jorge se fez acompa
nhar, na visita, das seguintes personalidades 
de seu pals: 

- Sua Excelencia a Senhora Embaixadora 
Olga Lima, Diretora dos Assuntos Politicos 
do Ministerio das Relac;;oes Exteriores; 

- 0 Senhor Conselheiro Manuel Augusto 
Fragata de Moraes, Chefe do Departamento 
da America Latina do Ministerio das Rela
c;;oes Exteriores; 

- 0 Senhor Jose Pereira de Sousa, Chefe 
do Departamento dos Paises Ocidentais da 
Secretaria de Estado da Cooperac;;ao; 

- A Senhora Ernestina Filipe Fernandes, 
Tecnica Superior do Gabinete do Plano do 
Ministerio do Comercio Externo; 

- A Senhora Maria Tereza Maola, do Pro
tocolo do Ministerio das Relac;;oes Exterio
res; 

-A Senhora Elizabeth Simbrao, Secretaria 
de Sua Excelencia o Senhor Paulo T. Jor
ge, Ministro das Relac;;oes Exteriores da Re
publica Popular de Angola, e 

Comunicado Conjunto Brasil-Angola, divulgado pelo 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 11 de fevereiro de 1982, 

ao final da visita do Ministro das Relac;oes Exteriores 
de Angola, Paulo T. Jorge. 

por Sua Excelencia o Senhor Presidente da 
Republica Federativa do Brasil, Joao Fi
gueiredo, a quem transmitiu os cumprimen
tos pessoais e mensagem de am izade do Pre
sidente da Republica Popular de Angola, 
Sua Excelencia o Senhor Jose Eduardo dos 
Santos. 

0 Ministro Paulo T. Jorge visitou, tambem 
em Brasilia, o Congresso Nacional eo Su
premo Tribunal Federal, onde foi recebido. 
respectivamente, por Suas Excelencias os 
Senhores Senador Jarbas Passarinho, Presi
dente do Senado. Deputado Nelson Mar
chezan, Presidente da Camara dos Deputa
dos, e Ministro Francisco Manoel Xavier de 
Albuquerque, Presidente do Supremo T ri
bunal Federal. Visitou, ainda, Sua Excelen
cia o Senhor Rubem Ludwig, Ministro da 
Educac;;ao e Cultura da Republica Federati
va do Brasil, com quem discutiu aspectos 
da cooperac;;ao brasileiro-angolana no setor 
da Educac;;ao e Cultura. Ao fim de sua visi
ta a Brasilia, o Ministro Paulo T. Jorge e a 
sua delegac;;ao visitarao Bahia e Rio de Ja
neiro, onde serao recebidos pelos respecti
vos Governadores. 

- 0 Senhor Manuel Joaquim ,L\guiar dos. 
Santos, jornalista da ANGOP. 

Dando prossegu i men to aos en tend i mentos 
havidos em Luanda. em junho de 1980, por 
ocasiao da visita oficial do Ministro Ramiro 
Saraiva Guerreiro a Angola, os Ministros 
das Relac;;oes Exteriores da Republica Fe
derativa do Brasil e da Republica Popular 
de Angola realizaram amplas e construtivas 
conversac;;oes, que transcorreram em clima 
de amizade e mutua compreensao. 

Durante sua estada em Brasilia, o Ministro 
das Relac;;oes Exteriores da Republica Po
pular de Angola foi recebido em audiencia 

Os dois Ministros abordaram. nas conversa
c;;oes, os principais temas da conjuntura in
ternacional, com enfase nas questoes refe-
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rentes 8 Africa e 8 America Latina, e ana
lisaram em profundidade as relac;;6es entre 
o Brasil e Angola. Verificaram, com satisfa
c;;ao, a semelhanc;;a de posic;;6es dos respecti
vos Govern as face a quest6es da atual idade, 
assim como a existencia de firme prop6sito 
par ambas as partes de desenvolverem as 
relac;;oes bilaterais de amizade e cooperac;;ao, 
dentro dos princlpios de igualdade, de res
peito mutua e de vantagens reclprocas. 

Ao examinarem, em conjunto, o atual pa
norama mundial, os dais Ministros mani
festaram profunda preocupac;;ao ante o 
agravamento das tensoes internacionais e a 
ocorrencia de repetidas violac;;oes da paz em 
diversas regioes. Ressaltaram, nesse con
texto, a importancia de se evitar a transfe
rencia para areas do Terceiro Mundo de 
tensoes e rival idades de outras areas e ape
laram para a moderac;;ao e a equ idade nas 
relac;;oes internacionais, tendo em vista a 
contenc;;ao da corrida armamentista, e a ins
taurac;;ao de um clima de confianc;;a entre as 
Nac;;oes, que contribua para o desanuvia
mento e o desarmamento, assegure a paz e 
reforce a seguranc;;a internacional. 

Reafirmaram o apoio de seus Governos a 
Organizac;;ao das Nac;;oes Unidas, como o 
instrumento principal para a manutenc;;ao e 
o fortalecimento da paz, da seguranc;;a e do 
desenvolvimento. Reiteraram sua firme ade
sao aos princ(pios e prop6sitos da Carta da
quela Organizac;;ao, bem como aqueles 
sancionados pelo Direito lnternacional, 
especialmente no que diz respeito a inde
pendencia, soberania, igualdade e integri
dade territorial dos Estados, nao ingerencia 
nos assuntos internos, renuncia ao usa da 
forc;;a na soluc;;ao das controversias interna
cionais. Sustentaram ainda sua oposic;;ao a 
todas as formas de colonialismo, depen
dencia, racism a, em especial a pol ltica do 
apartheid, dominac;;ao e discriminac;;ao. 
Expressaram a necessidade de que tais prin
clpios sejam efetivamente respeitados par 
toda a comunidade internacional. Nesse 
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contexto, reconheceram o direito soberano 
de todos os povos decidirem livremente o 
seu proprio destin a para conqu ista de suas 
aspirac;;oes nacionais e reafirmaram a con
vicc;;ao de que os pa(ses Nao-Aiinhados, 
atuando com base nos princ(pios funda
mentais e originais do movimento, desem
penham um papel importante na busca da 
paz e no esforc;;o para abrir os processos de
cis6rios internacionais a participac;;ao ampla 
e representativa de todos os Estados inte
ressados. 

Reafirmaram a sua convicc;;ao quanta a ne
cessidade urgente de liquidac;;ao de todas as 
armas de destruic;;ao em massa, principal
mente as nucleares, e reiteraram o seu 
apoio ao documento final da 1 0!3 Sessao 
Extraordinaria da Assembleia-Geral das Na
c;;oes Unidas, que preconiza como objetivo 
maximo o desarmamento geral e completo, 
sob controle internacional eficaz, e a total 
eliminac;;ao das armas nucleares, conferindo
lhe a mais alta prioridade. 

Os dais Ministros identificaram na atuacao 
da Africa do Sui uma seria violac;;ao dos 
princ(pios da paz consagrados pelo Direito 
lnternacional. 0 Ministro das Relac;;6es 
Exteriores da Republica Popular de Ango
la descreveu a grave situac;;ao em que se en
contra seu pals em decorrencia das cont(
nuas agressoes perpetradas pelo regime ra
cista sul-africano contra seu territ6rio. 0 
Ministro das Relac;;oes Exteriores da Repu
blica Federativa do Brasil reiterou a solida
riedade do Governo e do povo brasileiros 
com o Governo e o povo angolanos ante os 
consideraveis preju (zos materia is e perdas 
humanas infligidos pelas forc;;as invasoras de 
Pretoria, e condenou energicamente as vio
lac;;oes da integridade territorial de Angola 
pela Africa do Sui, destinadas a desestabi
lizar o pals e a manter a presenc;;a ilegal sul
africana na Namibia. 0 Ministro Paulo T. 
Jorge expressou a seu hom61ogo brasileiro 
o reconhecimento da Republica Popular de 
Angola pelos gestos de solidariedade brasi-



leiros. Ambos os Ministros exprimiram seu 
repudio as agressoes e ameac;:as de que tam
bern tem sido vltimas par parte de Pretoria 
os Governos e povos de Moc;:ambique, Zam
bia, Zimbabue e praticamente todos os de
mais pa(ses da Africa Austral. 

0 Ministro das Relac;:oes Exteriores da 
Republica Popular de Angola referiu-se a 
questao da Nam lbia e descreveu a posic;:ao 
de seu Governo quanta as novas propostas 
apresentadas pelo Grupo de Contacto para 
a sua soluc;:ao. 0 Ministro Saraiva Guerreiro 
agradeceu as informac;:oes e reiterou o apoio 
brasileiro a independencia da Nam lbia, com 
base nas resoluc;:oes pertinentes das Nac;:oes 
Unidas e da OUA. Os dais Ministros reitera
ram o apoio de seus Governos a luta do 
povo namibiano pela sua independencia, 
sob a lideranc;:a da SWAPO, seu unico e le
gltimo representante, e como tal reconheci
do pelas Na<;:oes Unidas. Exprimiram, 
ainda, a necessidade de que o Grupo de 
Contacto intensifique seus esforc;:os com 
vistas a acelerar o progresso das negociac;:oes 
sabre a Nam lbia com base na Resoluc;:ao 
435 do Conselho de Seguranc;:a das Nac;:oes 
Unidas. 

Ambos os Ministros reiteraram sua conde
nac;:ao a todas as formas de discriminac;:ao 
racial, especialmente o apartheid, bem 
como sua sol idariedade para com o povo da 
Africa do Sui em sua !uta pela erradicac;:ao 
desse sistema discriminatorio, de acordo 
com as resoluc;:oes pertinentes das Nac;:oes 
Unidas. Declararam, a proposito, que, tam
bern de acordo com tais resoluc;:oes, os atos 
de agressao de Pretoria contra pat'ses vizi
nhos e de opressao contra a vasta maioria 
de sua propria populac;:ao constituem de
monstrac;:ao concreta da ameac;:a que a po
l ltica do apartheid representa para a paz e a 
seguranc;:a internacional. 

Com relac;:ao as situac;:oes no Timor Leste e 
no Saara Ocidental, os dais Ministros reafir
maram as posic;:oes de seus respectivos Go
vernos, assinaladas no Comunicado Conjun-

to divulgado em Luanda quando da visita 
do Ministro Saraiva Guerreiro a Angola, ba
seadas nos princlpios de autodeterminac;:ao 
dos povos e de independencia nacional pro
clamados pela Resoluc;:ao 1514 e outras de
cisoes relevantes das Nac;:oes Unidas e da 
OUA, especialmente, no que se refere ao 
Saara Ocidental, aquelas adotadas na Reu
niao de Cupula de Nairobi. 

Ao analisar a situac;:ao no Oriente Media, os 
dais Ministros reafirmaram que o conflito 
existente na zona continua a ser uma seria e 
cada vez mais grave ameac;:a a paz mundial. 
Nesse sentido, concordaram em que se deve 
prossegu ir e intensificar os esforc;:os tenden
tes a alcanc;:ar um acordo de paz com base 
nas resoluc;:oes pertinentes das Nac;:oes Uni
das, na retirada total de Israel de todos os 
territories arabes ocupados desde 1967 e 
no reconhecimento do exerclcio dos direi
tos inalienaveis do povo palestino, represen
tado pela 0 LP, a autodeterminac;:ao e a cria
c;:ao do seu proprio Estado independente. 
Condenaram da maneira mais enfatica o ato 
de agressao constitu I do pel a anexac;:ao das 
colinas de Golan par Israel, sublinhando 
tratar-se de ato ilegal contrario a Carta das 
Nac;:oes Unidas e as resoluc;:oes do Conselho 
de Seguranc;:a e da Assembleia-Geral. 

0 Ministro das Relac;:oes Exteriores da Re
publica Federativa do Brasil expos ao seu 
homologo angolano os fundamentos da 
pol t'tica brasileira na America Latina, que 
visa a promover um clima de confianc;:a e 
boa convivencia na regiao, atendendo ao 
desejo de soluc;:oes paclficas, democraticas 
e pluralistas para seus problemas. Ambos os 
Ministros reiteraram seu apoio as justas 
aspirac;:oes de desenvolvimento e integrac;:ao 
dos pa(ses latino-americanos e ressaltaram a 
importi'mcia de que sejam respeitados os 
princlpios de autodeterminac;:ao e nao-inter
venc;:ao e a sober an ia dos pa t'ses da area. 

Os dais Ministros concordaram que o Ocea
no Atlantica e um elo de ligac;:ao importan-
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te servindo a aproxima<;:ao e ao desenvolvi
mento das rela<;:oes entre o Brasil e Angola. 
Assinalaram, ademais, a alta conveniencia 
de se manter o Atlantica Sui a salvo das 
tensoes e confronta<;:oes i nternaciona is, de 
modo a preservar seu car<her de instrumen
to pacifica do intercambio e do desenvolvi
mento dos palses latino-americanos e afri
canos membros da OUA e concordaram em 
manter sob exame este tema de interesse 
comum. 

Ao examinarem a situa<;:ao economica inter
nacional e verificarem a persistencia de se
rios desequillbrios e desigualdades entre 
palses desenvolvidos e em desenvolvimento, 
os dois Ministros reiteraram a determina<;:ao 
de seus dais Governos em lutarem pelo 
estabelecimento de uma nova Ordem Eco
nomica lnternacional, mais justa e equita
tiva. 0 Ministro Saraiva Guerreiro informou 
sabre a Reuniao de Cancun, no Mexico, e 
ambos os Ministros ressaltaram a importan
cia da sol idariedade entre os pa lses em de
senvolvimento como fator de convencimen
to perante a comunidade internacional para 
o inlcio efetivo de negocia<;:oes globais rela
tivas a coopera<;:ao economica internacional 
para o desenvolvimento sob a egide das Na
<;:oes Unidas. Salientaram, ainda, a necessi
dade de se assegurar a conclusao, em 1982, 
dos trabalhos da Ill Conferencia das Na<;:oes 
Unidas Sabre o Direito do Mar. 

Expressaram sua convic<;:ao de que a dina
m iza<;:ao das rela<;:oes entre os pa lses em de
senvolvimento, sobretudo atraves de formas 
novas, igualitarias e mutuamente vantajosas 
de coopera<;:ao direta entre eles, constitui 
instrumento indispensavel a reformula<;:ao 
das atuais estruturas economicas internacio
nais e ao progresso dos pa(ses em desenvol
vimento. 

0 Ministro Paulo T. Jorge descreveu os es
for<;:os empreendidos por Angola, Mo<;:am
bique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Bot
suana, Suazilandia, Lesoto e Malaui na ten-
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tativa de harmonizarem seus projetos de de
senvolvimentorela da Africa Austral 
(SADCC). 0 Ministro Saraiva Guerreiro 
louvou o empreendimento e reafirmou a 
disposi<;:ao do Brasil de cooperar, dentro de 
suas possibilidades, com os palses da 
SADCC, conforme evidenciado pela partici
pa<;:ao brasileira na Conferencia de Maputo 
de novembro de 1980, pelos contactos sub
sequentes mantidos por delega<;:oes do Bra
sil com a Comissao de Transportes da 
SADCC, e pela presen<;:a brasileira na Con
ferencia de Blantyre em novembro de 1981. 

No ambito bilateral, OS dais Ministros exa-· 
minaram o progresso alcan<;:ado na coope
ra<;:ao econom ica, teen ica, cient I fica, co
mercia! e financeira existente entre os dais 
palses. Ressaltaram a importancia dos resul
tados mutuamente vantajosos nos trabalhos 
ja realizados em Angola pela Braspetro, 
com boas perspectivas de amplia<;:ao. Assi
nalaram, com satisfa<;:ao, o vigoroso desen
volvimento do intercambio comercial mu
tua, assim como da coopera<;:ao que se 
expande em domlnios cada vez mais am
plos. ldentificaram como setores onde a 
coopera<;:ao ja existente tende a aprofundar
se de forma mais promissora os da agricul
tura, alimenta<;:ao, transportes e equipa
mentos, telecomunica<;:oes, energia, hotela
ria, industrias !eves e presta<;:ao de servi<;:os 
tecnicos. 

Os dais Ministros examinaram, tambem, o 
desenvolvimento ja alcan<;:ado e as perspec
tivas de amplia<;:ao da coopera<;:ao nos seta
res da educa<;:ao, da forma<;:ao de pessoal e 
da cultura em geral. Manifestaram sua apre
cia<;:ao sabre o trabalho desenvolvido pelo 
SENAI em Luanda e qualificaram o progra
ma de envio de professores universitarios 
brasileiros para Angola, a ter inlcio pro
ximamente, como importante passo para o 
estreitamento das rela<;:oes mutuas. Verifi
caram existirem ainda amplas possibilida
des de coopera<;:ao nas areas de radio-difu
sao educativa, cinema, musica, teatro e des-



portos, entre outros, cooperac;:ao esta que 
constituira importante meio para a troca de 
experiencia entre instituic;:oes dos dois pal
ses, com beneflcios reciprocamente vanta
josos. Os dois Ministros exprimiram o dese
jo de estender a cooperac;:ao, no campo edu
cacional, a formac;:ao de professores para 0 

ensino agricola, bern como de estabelecer 
programas de p6s-graduac;:ao entre a Univer
sidade de Angola e institui<;:oes brasileiras 
de ensino superior. 

0 Ministro Paulo Jorge eo Ministro Saraiva 
Guerreiro registraram sua satisfa<;:ao com a 
inaugurac;:ao, no inlcio de 1981, da linha 
aerea direta Rio de Janeiro-Luanda, ope
rada pel a VA RIG, e sua consequente conso
lidac;:ao. Oualificaram-na como instrumento 
significative para o estreitamento dos vln
culos existentes entre os povos brasileiro e 
angolano. 

Tendo em conta o alto n(vel atingido no 
relacionamento bilateral desde a visita do 
Ministro Saraiva Guerreiro a Angola, ora 

consolidado com a visita do Ministro Paulo 
Jorge ao Brasil, conscientes de que o apro
fundamento da amizade e da cooperac;:ao 
entre os dois palses corresponde aos anseios 
dos respectivos povos, cientes da impor
tancia do dialogo direto entre representan
tes dos Governos brasileiro e angolano, os 
dois Ministros das Rela<;:oes Exteriores com
prometeram-se a desenvolver esforc;:os para 
que tais contactos se realizem com frequen
cia, em todos os nlveis. 

Durante sua estada em Brasilia, o Ministro 
das Relac;:oes Exteriores da Republica Po
pular de Angola foi agraciado com a Gra
Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do 
Sui. 

Ao termino de sua visita a Brasilia, o Minis
tro Paulo Jorge expressou ao Ministro Sa
raiva Guerreiro sua gratidao pela calorosa 
hospitalidade oferecida a ele e a sua dele
ga<;:ao pelo povo e G overno da Republica 
Federativa do B rasi I. 
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em brasilia, 
om inistro dos neg6cios 
estrangeiros de portugal 
Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, No Palacio 
do ltamaraty em Brasilia, em 1<? de marr,:o de 1982, por 
ocasiao de jantar que ofereceu ao Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros de Portugal, Professor Andre Gonr,:alves Pereira. 

Senhor Ministro, 

E com prazer que dou as boas-vindas a 
Vossa Excelencia e aos membros da ilustra 
comitiva que o acompanha. A satisfa<;:ao 
pessoal de um novo encontro com Vossa 
Excelencia, acresce a honra de receber 
nesta Casa o insigne Chefe da diplomacia 
portuguesa, que sabe conduzi-la, com segu
ran<;:a e habilidade, na consecu<;:ao de seus 
mais altos deslgnios. 

Guardo viva na lembran<;;a a excepcional 
acolhida que foi reservada em Portugal ao 
Presidente Figueiredo e a sua comitiva, faz 
pouco mais de um ana. Muitos de n6s aqui 
presentes tiveram a boa fortuna de partici
par dessa viagem, que marcou um ponto 
alto nas rela<;:6es bilaterais. 

Sentimo-nos, em terras portuguesas, como 
em nosso proprio pals, o que nao surpre
ende, tendo em vista o sentimento profun
da que irmana portugueses e brasileiros. 

Fruto de um passado comum e de enraiza
das afinidades culturais, esse sentimento 
engendrou uma convivencia fertil e provei-

tosa, onde reinam o bom entendimento e o 
animo inquebrantavel de cooperar. 

A presen<;:a de Vossa Excelencia entre n6s 
permite dar curso ao dialogo aberto, franco 
e leal que caracteriza nossas rela<;:oes. 

0 momenta e proplcio. As transforma<;:oes 
que se sucedem no cenario mundial, ponti
lhado de tensoes e incertezas, estao a exigir 
o revigoramento do dialogo entre todos os 
quadrantes. 0 dinamismo e a fluidez da rea
lidade global requerem um posicionamento 
aberto que permita levar em conta a multi
plicidade de interesses e fatores em inte
ra<;:ao. 

Por isso, optamos pela via construtiva do 
universalismo. Nao se trata de um esquema 
globalizante, a exemplo das inumeras for
mulas simplistas que distorcem a realidade, 
procurando encobrir, no mais das vezes, 
veleidades autarquicas ou pretensoes hege
m6nicas, ao arrepio dos princlpios consa
grados da igualdade soberana entre as 
na<;:oes. 

Pelo contrario: o universalismo autentico, 
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par for~a de sua propria defini~ao, tem de 
refletir os interesses de todos os membros 
da comunidade internacional, abrindo espa
<;:O para que se realizem os legltimos anseios 
de todos os povos. 

E neste ponto que Brasi I e Portugal encon
tram uma feliz convergencia de concep<;:oes, 
traduzida em suas respectivas a<;:oes exter
nas. Portugal tem sido um pais voltado para 
o mundo e para ele aberto. Uma na<;:ao livre 
de inibi<;:oes e contendas em seu relaciona
mento internacional. 

Essa voca<;:ao, igualmente brasileira, corro
borada pela harmonia com que assimilamos 
o concurso de tantos povos e civiliza<;:oes, 
talvez constitua, entre os tra<;:os comuns 
que unem o Brasil a Portugal, aquele do 
qual mais nos possamos orgulhar. 

Trata-se, em ultima analise, da transposi<;:ao 
para o plano internacional dos ideais demo
craticos que nutrimos. A partir da aceita<;:ao 
da pluralidade de 6ticas e interesses em 
escala global, buscamos o concerto de opi
ni5es, baseado no respeito mutua, que leve 
ao entendimento e a constru<;:ao de uma so
ciedade internacional mais justa e equita
tiva. 

Senhor Ministro, 

Na polltica externa levada a cabo par Vossa 
Excelencia vejo a manifesta<;:ao inequivoca 
dos valores autenticos da na<;:ao portuguesa. 
Refiro-me, em particular, ao delineamento 
de novas contornos da atua<;:ao externa de 
Pc.rtugal. 0 posicionamento de seu pals no 
continente europeu encaminha-se para pre
encher suas verdadeiras dimens5es e atingir 
sua mais plena expressao. 

A integra<;:ao, no contexte economico e po
litico, com a Comunidade Economica 
Europeia, alem de redundar em beneflcios 
tangiveis para Portugal e seus parceiros, vira 
refor<;:ar o perfil da a<;:ao externa da Comu
nidade, com significative aporte para a afir-
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ma~ao dos valores que nos sao caros. E, 
uma vez integrado em seu ber<;:o natural, 
Portugal, fiel a suas tradi<;:5es seculares, 
certamente sabera elevar sua voz em prol 
de um relacionamento economico mais jus
ta e da distribui<;:ao mais equilibrada de 
beneflcios entre o Norte eo Sui. 

Senhor Ministro, 

Nossa sinceridade e descontraimento permi
te-nos considerar em profundidade o amplo 
espectro das rela<;:oes entre nossos dais 
paises. 

Muito embora se tenha intensificado a 
coopera<;:ao em d iversos campos e se te
n ham desbravado novas areas para desen
volver o trabalho conjunto, a colabora<;:ao 
entre nossos dais palses certamente esta 
ainda aquem dos nossos prop6sitos e do 
vasto potencial que se descortina. 

As possibilidades que se nos apresentam de 
elevar o patamar de nosso relacionamento 
bilateral parecem potencialmente inesgota
veis. E isto em todos os campos: pol ltico, 
cultural, cientlfico, tecnol6gico, economico 
e comercial. A criatividade de nossos povos 
e sobejamente conhecida, e a vontade de 
seus governantes ineludivelmente real. 

Sobretudo no campo economico-comercial 
todos reconhecemos que o intercambio 
pode aproximar-se muito mais de potencia
lidades e da complementaridade existentes 
nas economias do Brasil e de Portugal. Exis
tem, por certo, esfor<;:os governamentais no 
sentido de incentivar a realiza<;:ao de novas 
e proflcuos entendimentos. Cito, com pra
zer, os encontros havidos no a no passado e 
ha poucas semanas, entre Ministros investi
dos das altas responsabilidades de execu<;:ao 
das pol iticas economicas de nossos respecti
vos Governos. Nossos colegas demonstra
ram, concretamente, inclusive pela assi
natura de Protocolo especlfico, em 16 de 
outubro ultimo, que as oportunidades co
merciais existem e que o interesse do ope
rosa empresariado de um e outro pals esta 



presente. Cabe-nos, por conseguinte, esti
mular as condi<;:oes necessarias a conse
cu<;:ao das opera<;:oes. 

No plano cultural, a propria identidade lin
gO fstica atua como fator natural de aproxi
ma<;:ao, e constitui elemento importante 
para a amplia<;:ao do interesse pelas manifes
ta<;:oes artlsticas produzidas num e noutro 
pals. Espero, ademais, que nossa operosa 
Comissao Mista Cultural procure novas sen
das que facilitem a circula<;:ao reclproca de 
publicac;:oes, em propor<;:ao compat(vel com 
nossa apreciavel produc;:ao editorial. 

No ambito cientffico e tecnol6gico, apraz
me assinalar que os 6rgaos de pesquisa de 
nossos pa(ses vern mantendo permanente 
contato. Ja foram identificadas numerosas 
areas de interesse, entre as quais destaco a 
agronomia, os recursos naturais, a tecnolo
gia de alimentos, a pesca, as ciencias basicas 
e a energia, para citar apenas as que revelam 
melhores condi<;:oes para uma cooperac;:ao 
imediata e mutuamente vantajosa. 

Senhor Ministro, 

Existe por parte do Governo brasileiro sin
cera determina<;:ao de ampliar o ·espectro de 
nosso relacionamento. A vontade pol (tica 
encontra lastro nos numerosos instrumen
tos e mecanismos bilaterais em vigor e nas 
frequentes visitas trocadas pelos mais altos 
dirigentes dos dois pafses, nos ultimos anos. 
Ao capitulo ora escrito por \'ossa Excelen
cia, juntar-se-a, em breve, a contribui<;:ao 
pessoal do Primeiro-Ministro Francisco Pin
to Balsemao que, em atendimento a convite 
do Presidente Figueiredo, tern sua presen<;:a 
aguardada, com o maior interesse, entre n6s. 

Convido a todos que ergam suas ta<;:as a fel i
cidade pessoal do Ministro Gon<;:alves Perei
ra, a prosperidade do povo portugues, a 
saude de seus governantes e a inquebranta
vel amizade entre o Brasil e Portugal. 

Mu ito obrigado. 

comunicado de imprensa 
brasi 1-portuga I 

No quadro das consultas regulares entre os 
dois pafses, o Ministro dos Neg6cios Estran
geiros de Portugal, Professor Andre Gon<;:al
ves Pereira, visitou oficialmente o Brasil de 
19 a 7 de mar<;:o corrente, a convite do Mi
nistro de Estado das Rela<;:oes Exteriores, 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro. 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de 
Portugal fez-se acompanhar do Senhor 
Adriano Antonio de Carvalho, Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario de Portu
gal no Brasil; do Senhor Embaixador .t\nto
nio Augusto da Costa Vaz Pereira, Diretor
Geral dos Neg6cios Pol lticos do Ministerio 

Comunicado de lmprensa Brasil-Portugal, divulgado 
pelo Palacio do ltamaraty em Brasilia. em 2 de mar~;o de 1982, 
ao final da estada na Capital Federal do Ministro dos Neg6cios 

Estrangeiros de Portugal, Professor Andre Gon~;alves Pereira. 

dos Neg6cios Estrangeiros; do Senhor 
Embaixador LuIs AI berto de Vasconcelos 
G6is Figueira, Diretor-Geral dos Neg6cios 
Economicos do Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros; do Senhor Doutor Rui Ouar
tin Santos, Chefe do Gabinete do Ministro; 
e do Senhor Doutor Manuel D' A thougu ia 
da Rocha Fontes, Adjunto do Chefe do Ga
binete do Ministro. 

Durante sua permanencia em Brasilia, foi 
recebido em audiencia pelo Excelentfssimo 
Senhor Presidente da Republica Federativa 
do Brasil, Joao Baptista de Oliveira Figuei
redo. Visitou o Presidente da Camara dos 
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Deputados, Deputado Nelson Marchezan, 
o Presidente do Senado Federal, Senador 
Jarbas Passarinho, e o Presidente co Su
premo Tribunal Federal, Ministro Francis
co Xavier de Albuquerque. 

As conversa<;:oes mantidas no Ministerio das 
Relac;:oes Exteriores transcorreram em cli
ma de cordialidade, consentaneo com a his
t6rica amizade que une Brasil e Portugal. 
Os dois Ministros registraram, com satisfa
<;:ao, numerosas convergencias na avalia<;:ao 
que fazem dos principais problemas da 
atualidade internacional e sua firme dispo
si<;:ao de contribuir efetivamente para o es
treitamento ainda maior das rela<;:oes bila
tera is. 

Ao analisarem a situa<;:ao internacional, 
referiram-se ao teor do Comunicado Con
junto, em itido em 3 de fevereiro de 1981, 
quando da visita oficial do Presidente da 
Republica Federativa do Brasil a Portugal. 
Reiteraram a preocupa<;:ao de seus Governos 
com a 1ntensificac;:ao de tensoes em varias 
regioes do globo. Destacaram-se, a esse res
peito, a responsabilidade da comunidade in
ternacional no estabelecimento de uma 
convivencia pacifica entre os Estados, de 
acordo com os prindpios contidos na Car
ta das Na<;:oes Unidas. 

Nesse contexto, examinaram pontos esped
ficos da situac;:ao mundial, entre os quais, o 
dialogo Norte-Sui, a reduc;:ao de armamen
tos nucleares e situa<;:ao de tensao regional, 
em particular na America Latina, na Africa 
Meridional e no Oriente Media. 0 Ministro 
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Goncalves Pereira expos ao Ministro Sara iva 
Guerreiro a evolu<;:ao do relacionamento 
entre seu pals e a Comunidade Economica 
Europeia. 

No ambito bilateral, passaram em revista OS 

resultados ja obtidos nas rela<;:oes entre o 
Brasil e Portugal e reconheceram a necessi
dade de intensifica-las em todos os campos. 
Referiram-se especialmente as reunioes que 
a Comissao Economica Luso-Brasileira e a 
Comissao Mista Cultural deverao realizar 
ainda este ano. 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros de 
Portugal agradeceu ao Ministro de Estado 
das Relac;:oes Exteriores do Brasil a calorosa 
acolhida de que foi alvo durante sua estada 
em Brasilia. Ambos recordaram, com pra
zer, que o Primeiro-Ministro Francisco Pin
to Balsemao devera realizar, nos pr6ximos 
meses, visita oficial ao Brasil, atendendo a 
convite formulado pelo Presidente Figueire
do em sua visita oficial a Portugal. 

0 Ministro Andre Gon<;:alves Pereira convi
dou o Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro a 
visitar oficialmente Portugal. 0 convite foi 
aceito com prazer e a data da visita sera 
marcada pela via diplomatica. 

Ap6s sua estada em Brasilia, o Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros de Portugal visitara 
ainda as cidades de Sao Paulo e Rio deJa
neiro, onde sera recebido em audiencia 
pelos Governadores Paulo Salim Maluf e 
Antonio de Padua Chagas Freitas. 



chanceler argentino 
mantem contatos 

em brasilia 
Discursos dos Ministros de Estado das Rela~;5es Exteriores 
do Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro e da Argentina, 
Nicanor Costa Mendez, no Palacio do ltamaraty, em Brasilia, 
em 3 de mar~;o de 1982, por ocasiao de jantar oferecido 
pelo Chanceler brasileiro ao Chanceler argentino. 

SARAIVA GUERREIRO 

Senhor Ministro, 

Ao estender a Vossa Excelencia e sua ilus
tre comitiva as boas-vindas do Governo bra
sileiro, desejo expressar-lhe a satisfa<;:ao 
com que recebemos sua honrosa visita. 

A presen<;:a de Vossa Excelencia entre n6s 
bem reflete a elevada prioridade que nossos 
palses atribuem as suas rela<;:6es bilaterais. 

Em continuidade a uma tradi<;:ao de dedica
<;:ao a amizade argentino-brasileira, Vossa 
Excelencia volta a visitar-nos, como o repre
sentante de uma na<;:ao que ocupa posi<;:ao 
de especial relevo na admira<;:ao e estima do 
povo brasileiro. 

A amizade permanente entre o Brasil e a 
Argentina esta acima de contingencias pas
sageiras. Sua solidez decorre da afinidade 
de valores basicos, da comunidade de aspi
ra<;:6es por um desenvolvimento pleno para 
seus povos, da convic<;:ao de que, em mu itos 
aspectos culturais e economicos, nossos 
dois pa(ses se complementam e enriquecem 
mutuamente. 

A maturidade que atingimos na compreen
sao reclproca de nossas posi<;:oes internacio
nais conduziu-nos a um relacionamento 
estavel, seguro, imune a duvidas e rivalida
des. 

E essa base s61ida de entendimento entre 
brasileiros e argentinas que me da a liberda
de de compartilhar com Vossa Excelencia 
algumas reflexoes e conjecturas sobre a rea
l ida de i nternaciona I de nossos d ias. 

0 Brasil e um pals profundamente conven
cido das vantagens da boa convivencia no 
cenario internacional. Especialmente num 
mundo de complexidade crescente, onde 
valores e ideias se opoem, onde a multipli
cidade quase infinita de interesses econ6-
micos torna difl'cil o encontro de pontos de 
benef(cio comum. 

Por outro !ado, somos um pals de muitas 
vertentes, Ocidental e do Terceiro Mundo. 
Mais do que isto, e a I ressalta a nossa real i
dade de pals em desenvolvimento, apren
deu o Brasil a compor a necessidade, abso-
1 uta e i nad iavel, de transformar estru tu ras 
injustas com a necessidade de dialogar 
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Assim se articulam as bases conceituais de 
nossa diplomacia: o dialogar e o transfor
mar. Nao sao estas, contudo, meras proje
c;:oes da nacionalidade, mas, acreditamos, 
correspondem hoje a evidente necessidade 
do proprio sistema internacional. 

As transformac;:oes necessarias sao patentes. 
Sao reclamadas ha decadas, tanto no ambi
to das conversas Norte-Sui, quanta em 
outros tantos foros internacionais. E trata
se nao somente de imaginar formas novas, 
mais justas e equitativas de organizac;:ao do 
sistema internacional, mas de algo talvez 
mais simples e mais tang(vel: a criac;:ao de 
formas de colocar o sistema internacional a 
servic;:o da erradicac;:ao da pobreza e do sub
desenvolvimento. Sem que se estabelec;:am 
bases reais para a autonomia de cada pals 
dentro do sistema, dificilmente se diminui
ra a tensao internacional. Nao quero dedu
zir equac;:oes automaticas entre n (veis de 
desequil !brio e de tensao entre as nac;:oes; ja 
aprendemos suficientemente as lic;:oes da 
complexidade do sistema internacional. 0 
que quero sublinhar, contudo, e o sentido 
profundamente pol ltico do dialogo entre 
pa(ses desenvolvidos e em desenvolvimento. 

0 que esta em jogo nao e somente uma 
questao de perdas e ganhos quantificaveis. 
A insistencia em soluc;:oes rigidamente orto
doxas, com base em modelos homogeneos, 
reduz a ideia de esforc;:os comuns e afeta a 
confianc;:a mutua e a propria possibilidade 
do dialogo pol ltico efetivo. 

Mas, se o dialogo falta na esfera economica, 
mais dramatica e a sua ausencia quando se 
faz referencia ao mundo da pol (tica. Aqu i, 
tambem existem transformac;:oes importan
tes a realizar, e a maior delas e sem duvida 
o estabelecimento de doses mlnimas de ra
cionalidade na propria definic;:ao do que e 0 

ordenamento internacional, hoje caracteri
zado por uma disputa absurda por armas de 
destru ic;:ao. Mas, antes das transformac;:oes, 
e urgente que se estabelec;:a o dialogo, que 
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se restabelet;:am as funt;:oes da diplomacia, 
e que o cenario internacional deixe de ser 
uma mera competic;:ao de poder. 

Creio que dois v(cios graves nascem do rela
cionamento internacional fundado em pers
pectivas exclusivas de poder. De um lado, 
ocorre um enrijecimento do sistema inter
nacional, cuja agenda passa a ser definida 
pelos temas que separam OS Estados e nao 
pelos que eventualmente podem uni-los. A 
exacerbac;:ao da retorica, a afirmac;:ao de in
compatibilidades, o ,descartar aprior(stico 
da composic;:ao sao facetas da s(ndrome do 
poder como eixo exCiusivo do sistema. 

0 segundo v(cio e 0 da transferencia das 
tensoes globais para os cenarios regionais. 
A cada passo, em cada momenta das dispu
tas regionais, interfere o mecanismo do 
jogo estrategico global. Mas, nao podemos 
perder a esperan<;:a que alimenta o trabalho 
diplomatico arduo, na tarefa de descobrir 
brechas no sistema internacional que abram 
espac;:o para a participac;:ao dos pa(ses em 
desenvolvimento e signifiquem estruturas 
mais justas e menos tensas. 

Penso que, neste sentido, ja muito fizemos 
em nosso continente. Se nosso relaciona
mento com a Argentina e exemplar e in
tenso, creio que, em cada uma das varias 
instancias dos relacionamentos bilaterais 
entre nossos vizinhos, tambem se descobri
ra o mesmo sentido de solidariedade e de 
cooperac;:ao. Mesmo quando existem dispu
tas, existe invariavelmente uma busca cons
tante da melhor soluc;:ao pacifica, da me
lhor expressao diplomatica. 

Criamos, entre nos, disposic;:oes pol (ticas 
que negam as hegemonias, as liderancas, as 
zonas de influencia, as imposic;:oes de ~ode
los, os eixos e os exclusivismos de parceiros. 
E evidente que existem obstaculos ao nos
so caminho, mas nao tenho duvidas quanta 
ao prevalecimento das bases sol idas da con
vivencia latina-americana, da qual a amiza-



de entre o Brasil e a Argentina e um exem
plo marcante, de que nos devemos orgulhar. 

Senhor Ministro, 

Tern sido constante a vontade comum dos 
povos brasileiro e argentino de explorar os 
amplos horizontes de cooperac;:ao em bene
fl'cio mutua. Compreendemos o quanta po
dem contribuir para a expansao eo aprimo
ramento dos nossos contactos bilaterais a 
existencia de uma atmosfera de confianc;:a e 
de entendimentos duradouros. 

Pudemos transformar, em a nos recentes, 
uma controversia sabre o aproveitamer.to 
das aguas do Parana em uma oportunidade 
de cooperac;:ao e intensificac;:ao de nossas 
relac;:oes. 

Novas canais para o encaminhamento das 
aspirac;:oes comuns de nossos povos foram 
implantados por ocasiao dos encontros dos 
Presidentes do Brasil e da Argentina em 
1980 e 1981. 0 clima de franca cordial ida
de e o dialogo aberto com que se celebra
ram as reunioes dos Chefes-de-Estado inspi
ram-nos a aprofundar as trocas de opinioes 
entre ambos os pa(ses nos mais variados 
n lveis. 

Temos ampliado o expressive arcabouc;:o de 
atos internacionais entre as duas nac;:oes, 
mediante a instituic;:ao de novas bases jur(
dicas que dilatam substancialmente o espec
tro da cooperac;:ao bilateral. Apraz-me veri
ficar o processo plenamente satisfat6rio de 
implementac;:ao de diversos acordos cele
brados nos ultimos tempos, e espero poder, 
em futuro breve, referir-me do mesmo 
modo aos atos que aguardam os tramites 
internos para sua ratificac;:ao. 

Num relacionamento tao complexo, dina
mica e promissor, que abrange esferas 
como a energetica, cientlfica, tecnol6gica, 
comercial, tributaria, da integrac;:ao Hsica, 
dos transportes, e tantas outras, a malha de 
nossos interesses redprocos extravaza o ja 

extenso instrumental jurldico. Longe de 
esgotar-se esta o potencial de colaborac;:ao 
entre os dais pa(ses, cabendo, pois, a nossos 
Governos prosseguir no exame de novas 
perspectivas de cooperac;:ao, tendo, inclusi
ve, presentes as multiplas possibilidades de 
complementac;:ao entre as economias de um 
e outro pals. 

Senhor Ministro, 

Conscio da importancia de que se reveste o 
nosso dialogo e dos vlnculos de estima e 
afeto que sempre uniram os povos brasilei
ro e argentino, reitero o aprec;:o e a simpatia 
com que recebemos Vossa Excelencia em 
Brasilia. Vossa Excelencia, em sua brilhante 
atuac;:ao no campo internacional, sempre 
nos honrou com sua amizade. Ouando 
ocupava por primeira vez o cargo que hoje 
ilustra, aqui esteve em grata visita, em 1968 
e a Brasilia voltou, no ano seguinte, para a 
conclusao do Tratado da Bacia do Prata. 
Nem nos restam condecorac;:oes a outorgar
lhe, pais Vossa Excelencia ja mereceu as 
nossas Ordens Nacionais. 

E, pais, ao homenagear um amigo do Brasil, 
que convido todos a brindarem pelo conti
nuo progresso da Nac;:ao Argentina, pelo de
senvolvimento crescente das relac;:oes entre 
nossos pa lses e pel a saude e fel icidade pes
soal de Sua Excelencia o Presidente Leopol
da Fortunato Galtieri e de Vossa Exce
lencia. 

Muito obrigado. 

NICANOR COSTA MENDEZ 

El Gobierno del Brasil, con nobleza y gene
rosidad proverbiales en esta nacion hospi
talaria, me ha concedido Ia honra de reci
birme como invitado oficial suyo y como 
Ministro de Relaciones Exteriores de Ia Re
publica Argentina. 
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No qu1s1era empezar, Senor Ministro, sin 
rendir homenaje al Baron de Rio-Branco, 
espiritu tutelar de Ia politica exterior bra
silefia, diplomatico sin par, politico sutil y 
determinado, patriota ejemplar. Su genio 
esta aun presente en este nuevo I tamaraty, 
en el que hoy nos hallanos, acabada expre
sion del Brasil moderno y de su arte audaz, 
imaginative y dreador, este nuevo ltamara
ty bien representative del vigor, Ia pujanza, 
Ia fe y el optimismo de una nacion cuyo 
magnifico presente y cuyo venturoso por
venir hoy ya nadie discute. 

Mas, Senor Ministro, no he venido por cier
to a Brasilia a solazarme en estas evocacio
nes, por mas atractivas y aun estimulantes 
que elias pudjeran resultar. He venido hoy 
aqui para decir al Govierno del Brasil, en 
nombre y por encargo del Govierno argen
tino, que mi presencia Senor Ministro, se
nala una categorica ratificacion de Ia politi
ca de amistad, de entendimiento, de acuer
do, que han seguido estas dos grandes na
ciones del sud del continente americana. 
Las instrucciones que he recibido me otor
gan el titulo oficial para hablar asi, mas lo 
hago con particular entusiasmo pues sumo 
a elias mi profunda conviccion personal. La 
am,ist<ad, Ia relacion estrecha entre Brasil y 
Ia Argentina, el verdadero acuerdo y Ia 
union entre las dos naciones no son conse
cuencia de Ia decision de determinados go
bernantes y menos aun de circunstanciales 
concepciones politicias de una y otra can
cilleria. 

El motivo de mi viaje es, pues, simple: rati
ficar Ia decision argentina de mantener Ia 
cooperacion y el entendimiento con el Bra
sil en el alto nivel que conviene a los inte
reses de ambos paises. Nada bueno puede 
esperarse del enfrentamientc entre argen
tinas y brasilenos, ninguno de los dos pue
blos puede cifrar esperanzas de prosperidad 
en Ia decadencia del otro: el destino del Bra
sil no resulta indiferente para Ia Argentina. 
Lo que sucede en mi pais tiene tambien 
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incidencia relevante en esta tierra. Son 
estos datos incontroverbibles los que sena
lan Ia necesidad de Ia cooperacion y losque 
estimulan a asignarle a ella el signa priori
tario que hoy Ia caracteriza. 

Estos antecedentes fundamentales, que sur
gen de Ia razon, seven apoyados por otros, 
derivados de Ia historia; que concurren a 
confirmar el acierto de esa voluntad de en
tendimiento. 

Es Ia herencia de un pasado, hoy secular, 
que ha recibido Ia creciente adhesion de Ia 
opinion publica y del pueblo de ambas na
ciones. El gran patricio argentino, General 
Bartolome Mitre, primer Presidente cons
titucional de Ia Republica Argentina, en Ia 
visita justificadamente celebre que realizo 
Bn 1872 dijo: "Argentina y Brasil, Uruguay, 
Paraguay e Bolivia, a fin de absorber Ia rea
lidad implacable de Ia geopolitica sudame
ricana deben desenvolverse bajo supuestos 
de solidaridad y ayuda mutua. La union 
es tal que no necesita en verdad apelar a 
pactos o al ianzas formales." 

E I gran hombre pub I ico con paciente y sa
bia accion diplomatica desalento para siem
pre a suspicaces o desconfiados, supero re
celos y resentimientos, restano heridas y 
avento toda duda respecto de los benefi
cios del porvenir comun. Fue talvez esa vi
sita, asi lo ven responsables h istoriadores 
argentinas, el punto de partida de Ia amis
tad moderna, fecunda y dinamica que une 
hoy al Brasil con Ia Argentina. El impulso 
de Mitre fue seguido por Roca que visita 
Rio en agosto de 1899 y recibe en Buenos 
Aires, en octubre de 1900, a vuestro auste
re y sagaz Campos Salles. Roca, creador y 
conductor de Ia Argentina moderna, no 
deja de cu ltivar las buenas relaciones con 
el Brasil y realiza una comentada y valiosa 
visita privada en 1907. Noes por mero azar 
que el ultimo cargo pub I ico que ocupo este, 
fuera Ia Legacion en Rio de Janeiro, en 
1912. A fines y a principia de siglo las coin-



cidencias de las delegaciones argentinas y 
brasi lenas en las conferencias panamerica
nas fueron precisas y numerosas. La poli
tica del ABC, poco conocida y poco com
preendida en su segunda y sugerente etapa, 
constituyo un valioso intento de afirmar Ia 
paz y el equilibria en esta parte del conti
nente y un ensayo ambicioso de intervenir 
activamente y con gravitacion propia en Ia 
pol itica continenteal ya cuando los Presi
dentes Vargag y Justo intercambiaron visi
tas en Ia decada del 30 Ia amistad estaba ya 
consolidada y los primeros resultados de 
ella comenzaban a consecharse. 

El Presidente argentino Roque Saenz Pena, 
diplomatico y politico con verdadera di
mension americana, otro gran admirador 
del Brasil, pronuncio aquella celebra frase: 
"todos nos une nada nos separa". Cual no 
sera Ia verdad y Ia vigencia de este decir 
profetico, que el uso no ha conseguido de
valuarlo ni convertirlo en un Iugar comun 
de Ia retorica ad usum. 0 en una frase para 
textos escolares. Todo nos une. Nos une 
una comun fe en los valores republicanos, 
en las virtudes del constitucionalismo y de 
Ia democracia, en Ia fuerza y el poder de 
Ia sociedad abierta y pluralista. 

E I nacimiento de nuestras nacional idades 
se vio presidido por doctrinas que otorga
ran al hombre dignidad y albedrio. El anhe
lo de I ibertad fue asi plasmado en esta parte 
del mundo como una aspiracion caracteris
tica e irrenunciable. En pos de ella llegaron 
al continente millares de hombres y muje
res que volcaron su industria y su talento 
en estas playas y contribuyeron a dar fiso
nom ia a Ia nacional idad americana. La I i
bertad fue regia de juego suficiente para 
que criollos e inmigrantes, entrelazados, 
mejoraran su suerte y progresaran activa
mente, fundando al mismo tiempo Ia pros
peridad de nuestras naciones. 

Nos unen los desafios que sufre el mundo 
actual. 

No puede decirse hoy, que el continente 
este libre de Ia influencia de otras formas 
de pensar y de actuar. Elias sin credencial 
alguna que las justifique procuran encausar 
nuestros destinos por caminos muy distin
tos a los ya trazados por nuestra tradicion 
americana. En Ia Argentina, donde las con
diciones sociales distan de configurar el 
cuadro clasico que usualmente se utiliza 
para explicar Ia rebeldia de ciertos grupos, 
sufrimos Ia experiencia de uno de esos in
tentos de transformacion contra el arden 
natural de las casas mediante el empleo de 
Ia violencia en gran escala. Otras partes del 
continente estan ahara afectadas por expe
riencias analogas que, en definitiva, no 
aportan a los males que pretenden reme
d iar y que transforman el hem isferio en 
campo de batalla y terreno de ensayo para 
conflictos que no son los nuestros. Las con
diciones existentes en nuestros dos paises 
no justifican en manera alguna a quienes 
procuran el mejoramiento social y Ia pros
peridad economica por el atajo de Ia violen
cia subversiva y Ia eliminacion de Ia liber
tad, cuya condena Ia Argentina ha formu
lado con claridad, vigor y coraje. 

La Argentina sigue con maximo interes y 
particular simpatia Ia evolucion del tercer 
mundo y en muchos aspectos, particula
mente en los que hacen al comercio inter
nacional se siente cerca de el y toma activa 
en las deliberaciones de sus instituciones, y 
singularmente en el Grupo de los 77, donde 
se debaten posturas y actitudes economicas 
coincidentes con nuestras aspiraciones y 
nuestras demandas. 

Mas quiere rehuir esta clasificacion ordinal 
de los mundos y prefiere afirmar que per
tenece al mundo americana, al mundo 
nuevo. 

Nos une America. Somas americanos. Los 
somas, no solo por el dictado determinista 
de Ia geografia, sino, fundamentalmente, 
por el conjunto de connotaciones cultura-
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les y politicas que esa nacionalidad conti
nental define. 

En primer Iugar, cualquiera sea Ia edad de 
nuestras naciones en su vida independiente, 
nos sentimos pueblos jovenes. 

Como tales, consideramos aun no cumplido 
nuestro destino y obramos imprimiendo a 
nuestros aetas un signa de obstinada con
fianza en el futuro, acompanado de una 
vision generosa y optimista de Ia humani
dad y de sus problemas. Pensamos que Ia 
idea republicana, Ia organizacion democra
tica y las instituciones liberales del derecho 
publico y privado, definen el marco dentro 
del cual pueden y deben prosperar las na
ciones americanas y, par lo tanto, las nues
tras. 

Lo que caracteriza al mundo nuevo no es 
tanto su pasado cuanto su destino manifies
to, su destino historico providencial de 
mundo nuevo; nuevo con relacion a lo viejo 
de Europa. 

El intercambio vital, entre dos grandes mo
dal idades americanas Ia del norte y Ia del 
sur, diferentes pero que estimulan y vigori
zan reciprocamente a sus respectivas socie
dades. Elias acercan y vinculan en un plano 
de paridad a las grandes naciones que Ia 
integran y no puede, no debe imaginarse 
hoy una relacion de rivalidad o competen
cia con los EE.UU. Noes esto Ia que interesa. 

Par ella, porque nuestro destino manifiesto 
es el mundo nuevo, porque somas pueblos 
jovenes nos sentimos ya naturalmente insta
lados en el ana 2000, nos movemos en el, 
pensamos y obramos en funcion de las cien
cias y las tecnicas del mundo futuro. 

Estamos preparados para el porvenir, somas 
el porvenir y deseamos que el mundo nos 
vea asi. 

La Argentina no piensa que el mundo 
actual este signado exclusivamente par el 
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enfrentamiento este-oeste; no considera 
que Ia realidad internacional sea bipolar, 
piensa que esa realidad es infinitamente 
mas rica, mas variada, mas diversificada, 
que ella presenta una amplia gama de posi
bilidades paraun quehacer politico externo, 
independiente y libre que otorgue presen
cia y jerarquia internacional a Ia nacion, 
para el intercambio comercial y financiero, 
para Ia cooperacion cultural, para Ia colabo
racion tecnologica y cientifica. 

Todo ella solo reconoce una limitacion y 
esta dada par Ia obligacion de afirmar los 
valores que constituyen el ideal de Ia na
cion y par el puntual respeto a elias que 
naturalmente exige a los terceros. Mas si el 
enfrentamiento Este-Oeste se diera en 
tierra americana y constituyera una amena
za u ataque a Ia paz o a Ia seguridad del he
misferio Ia Argentina no permanecera ajeno 
a el y mas tambien llevara a cabo todos los 
esfuerzos y cumplira toda Ia accion diplo
matica necesaria para evitarla y para conju
rar sus efectos. 

Senor Ministro: No nos separan, bien par el 
contrario tambien nos unen los desafios de 
Ia economia mundial. 

La busqueda de un ordenamiento razona
ble y justa de Ia economia global, consti
tuye uno delos problemas mas concretos 
que enfrentamos en Ia actualidad. Solo una 
firme voluntad de dialogo, una inequivoca 
capacidad de conciliacion, puede permitir 
que los multiples intereses en juego de un 
mundo cada vez mas complejo y diverso, se 
articulen en aras de una interdependencia 
economica que no tolera visiones limitadas 
o parciales. 

Estamos dispuestos a contribuir al esfuerzo 
de dialogo y conciliacion entre el norte y el 
sur. Claramente ubicados en el mundo cul
tural de occidente, que nos pertence y par 
haber alcanzado en el mundo sur una posi
cion de avanzada par nuestro propio desar-



rolla, estamos en condiciones de actuar 
como pais puente, intermediaries entre el 
mundo industrializado y el de Ia pobreza. 
Mas no por ello rechazamos, antes bien, re
querimos Ia cooperacion tecnica de los pai
ses desarrollados en el plano del comercio, 
del financiamiento de Ia tecnica y Ia cien
Cia. 

Nos une una vision comun del mundo 
desarrollado el que se nos presenta como 
un amplio espacio para comerciar y coope
rar, pero es en nuestra propia region donde 
tenemos mayo res responsabi I ida des. 

America Latina es Ia primera prioridad en 
Ia politica exterior argentina. Acompana
remos sin reservas ni reticencia alguna el 
gran movimiento hacia Ia unidad ameri
cana. 

Esta prioridad latinoamericana es el mayor 
aporte que podemos efectuar a Ia coopera
cion entre los paises en desarrollo. Hemos 
de ded icar todos nuestros esfuerzos para 
que Ia cooperacion y solidaridad entre los 
paises latinoamericanos constituyan un 
punta de referencia, en Ia construccion de 
un mundo signado por valores de equidad 
y justicia. 

Los eoros multi laterales, como Ia A LAD I, 
tienen que ser instancias dinamicas que 
brinden un marco optima para nuestros 
esfuerzos bilaterales, sectoriales y subregio
nales de integracion y cooperacion. No po
driamos darnos el lujo de que tratados e 
instituciones que hemos pensado como 
instrumentos para nuestro desarrollo con
junto, sean letra muerta. Mas aun cuando 
ellos constituyen un cuadro apropriado 
para canalizar Ia accion solidaria con paises 
hermanos de menor desarrollo economico 
relative. ?No es acaso en tal accion en que 
pondremos a prueba nuestra afinidad con el 
mundo en desarrollo? 

Las relaciones economicas entre Ia Argen
tina y el Brasil, al intensificarse sabre bases 

de reciprocidad y de ventajas mutuas; per
mitiran a nuestros dos paises satisfacer 
mejor sus propias prioridades de desarrollo 
y desempefiar un rol mas activo en Ia region 
y en el mundo. Tenemos ante nosotros un 
horizonte amplio cargado de futuro y de 
posibilidades. Una mezcla de realismo y de 
audacia permitira a nuestros empresarios y 
funcionarios elaborar mecanismos para 
transitar el camino de Ia cooperacion con 
Ia estabilidad que requieren los grandes 
empreendimientos. La reciprocidad de 
intereses sera el mejor cementa para unir 
el desarrollo de los dos pa(ses, que deben 
pensar grande y que se proyectan sin temo
res en el mundo del futuro. La tarea recien
temente iniciada por el grupo de trabajo in
formal que hemos constituido para explo
rar nuevas areas y mecanismos de coopera
cion entre nuestros dos paises, es un signa 
de que estamos en Ia buena direccion. 

Nada nos separa, ya no nos separan siqu iera 
las discusiones sabre Ia sistematizacion de 
Ia utilizacion del recurso agua en Ia cuenca 
del Plata. 

No une una comun actitud diplomatica en 
el sistema internacional y especialmente 
americana. 

Hemos conducido siempre con firmeza y 
con prudencia y hemos buscado los arreglos 
decorosos, pacificos y justos y es asi que Ia 
diplomacia argentina ha sido criticada por 
excesivamente pacifista. 

No hemos inflamado las pasiones porque 
tenemos una clara idea de Ia justicia. Nues
tra politica externa fue, en todo tiempo, 
elevada, conciliadora y prudente. La condu
cimos con patriotismo y buscamos nuestras 
inspiraciones en Ia dignidad nacional y en 
el sentimiento de las grandes conveniencias 
publicas. 

Hemos sostenido y aplicado el prmcipio 
dela autodeterminacion de los pueblos y 
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hemos respetado y hecho respetar Ia norma 
que prohibe Ia intervencion de las naciones 
en Ia vida interna de las otras. 

Senor Ministro, quisiera que esta visita que 
hoy realizo, pueda afirmar y ratificar esta 
amistad que esta signada por Ia razon, Ia 

historia y el desafio del futuro. 

Brindo por el porvenir venturoso del pue
blo del Brasil, por el Excelentisimo Senor 
Presidente dela Republica, General D. Joao 
Baptista de Oliveira Figueiredo y por vues
tra ventura personal. 

brasil e argentina formalizam 
acordo para constru~ao de ponte 
sabre o rio igua~u 

Palavras dos Chanceleres Saraiva Guerreiro e Nicanor Costa 
Mendez, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 

em 4 de marc;:o de 1982, por ocasiiio da solenidade de troca 
de Notas formalizando um acordo entre Brasil e Argentina para 

construc;:iio de uma ponte sobre o rio lguac;:u, 
na fronteira dos dois pafses. 

PALAVRAS DO CHANCELER 
BRASILEIRO 

Senhor Ministro, nao ha porque fazer um 
discurso, mas creio que podemos congratu
lar-nos com esta feliz coincidencia, de que, 
por ocasiao de sua visita, pouco antes tenha 
sido conclu Ida a fase de aprova<;:ao do pro
jeto da ponte sobre o Rio lgua<;:u, pela Co
missao Mista, que se encargou desses estu
dos e agora os Governos aprovam as reco
menda<;:oes dessa Comissao Mista, endossan
do o projeto por ela preparado. Essa e ini
ciativa que tem uma grande popularidade 
na regiao, tanto de um lado quanto do 
outro, em particular na Foz do lgua<;:u e em 
lgua<;:u, porque beira toda essa regiao, que 
vai permitir um trafego de pessoas e de 
mercadorias, bastante mais intenso do que 
as velhas balsas que faziam esse servi<;:o. E 
tem uma significa<;:ao tambem interessante: 
ha meio seculo fizemos a unica ponte que 
une os dois palses, sobre o Rio Uruguai e 
agora fazemos a segunda. Nossas frontei
ras sao quase que integralmente fluviais, 
a nao ser um Dionlcio Cerqueira, de um 
I ado, e Bernardo I rigoyen, do outro, e sen-
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do assim, para todo o trafego terrestre 
entre os nossos pa lses, teremos sempre de 
veneer o caudal de algum rio. Essa ponte, 
em zona que esta destinada a grande desen
volvimento e dinamismo, tem assim uma 
fun<;:ao de utilidade para os dois palses, e 
em particular para as popula<;:oes de um 
lado e do outro, nessas regioes, no Oeste 
do Parana e em M isiones. Por isso me deu 
uma grande satisfa<;:ao poder trocar essas 
notas com Vossa Excelencia, aproveitando 
a sua visita aqui a Brasilia. 

PALAVRAS DO CHANCELER 
ARGENTINO 

Senhor Ministro, outra prova a mais da gen
tileza e da hospitalidade brasileira e esta 
oportunidade que Vossa Excelencia me 
brinda de trocar essas notas. Ha exatamen
te treze anos, neste mesmo Iugar, tocou-me 
a mim, como Ministro das Rela<;:oes Exte
riores argentino, assinar o Tratado da Ba
cia do Prata. Quando assinamos o Trata
do, pensamos em uma Bacia harmonica-



mente desenvolvida, cheia de pontes co· 
brindo os rios, cheia de obras hidreletricas 
que dessem pujan<;:a e energia a regiao, em 
suma, v(amos um Brasil e uma Argentina 
intercomunicados, interior da America em 
marcha. Esta obra e mais uma prova de que 
o tempo nao passou em vao. T alvez tenha
mos sido um pouco lentos, talvez a lenti
dao seja um excesso de prudencia, temos 
que ser um pouco mais imprudentes, atuar 

mais rapidamente e seguir com esta obra. 
Esta ponte, como Vossa Excelencia disse, 
e um tra<;:o de uniao entre duas regioes ricas, 
duas regioes que estao unidas pelos mesmos 
ideais de trabalho e de produ<;:ao e que ago
ra poderao complementar-se melhor. Pode
mos ficar satisfeitos, Senhor Ministro, com 
o que subscrevemos. 

Muito obrigado. 

comunicado de imprensa 
brasi 1-argentina 

Nos dias 3 a 5 de mar<;:o de 1982, atenden
do a convite formulado pelo Ministro de 
Estado das Rela<;:oes Exteriores, visitou ofi
cialmente o Brasil o Ministro das Rela<;:oes 
Exteriores e Cu Ito da Argentina, Doutor 
Nicanor Costa Mendez. 

0 Ministro das Rela<;:oes Exteriores e Culto 
da Argentina, fez-se acompanhar do Embai
xador Gustavo Figueroa, Chefe do seu 
Gabinete, do Conselheiro Hernan Massini 
Ezcurra e do Secretario Arturo Guillermo 
Bothamley. 

Durante sua estada, o Chanceler N icanor 
Costa Mendez foi recebido em audiencia 
especial pelo Excelent(ssimo Senhor Joao 
Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente 
da Republica Federativa do Brasil, ao qual 
fez entrega de uma mensagem pessoal que 
lhe dirigiu o Excelent(ssimo Senhor Presi
dente da Republica Argentina, Tenente
General Leopolda Fortunato Galtieri. 

0 Ministro das Rela<;:oes Exteriores e Culto 
da Argentina entrevistou-se tambem com 
Suas Excelencias os Senhores Presidente do 
Senado Federal, Senador Jarbas Gon<;:alves 

Comunicado de imprensa Brasil-Argentina, divulgado pelo 
Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 5 de marc;o de 1982, ao 

final da visita do Ministro argentino das Relac;6es 
Exteriores e Culto, Nicanor Costa Mendez. 

Passarinho, da Camara dos Deputados, 
Deputado Nelson Marchezan, e do Supre
mo Tribunal Federal, Ministro Francisco 
Manoel Xavier de .L\Ibuquerque. 

As conversa<;:oes realizadas entre ambos os 
Chanceleres pautaram-se pelo esp(rito de 
fraterna am izade e crescente coopera<;:ao 
que caracteriza as rela<;:oes bilaterais. 

No decorrer dos encontros que mantiveram, 
os Chanceleres do Brasil e da Argentina, 
alem de examinarem o estado atual das re
la<;:oes entre os dais pa(ses, analisaram ques
t5es da atualidade internacional e regional. 

Reiteraram a firme adesao de seus Gover
nos aos prop6sitos e prindpios da Carta das 
Na<;:5es Unidas. 

Destacaram a importancia de que se alcan
cem solu<;:oes amplamente satisfat6rias para 
os problemas da paz e do desenvolvimento, 
reconhecendo que esse objetivo pressupoe 
o respeito mutua, a boa fe e a coopera<;:ao 
equ itativa entre os Estados. Sal ientaram 
que o fortalecimento das bases da boa con
viv€mcia e do dialogo entre as na<;:oes, bem 
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como o progressive relaxamento das ten· 
s6es e a criat;:ao de um clima de confiant;:a e 
entendimento, sao responsabilidade de cada 
Estado. Para isso, e necessaria que sejam 
contemplados as leg(timos interesses e aspi
rat;:6es de todos os povos, especialmente no 
sentido de uma distribuit;:ao mais justa e 
equilibrada das conquistas espirituais e ma· 
teriais da humanidade, inspiradas nas exor
tat;:6es do Santo Padre Joao Paulo II. 

Evocaram, nesse contexto, o compromisso 
constante da Declarat;:ao Conjunta firmada 
em 17 de maio de 1980, pelo qual os dois 
pa(ses reafirmam o ideal de alcant;:ar um 
desenvolvi menta integral, pol ltico, social 
e econ6mico, empenhando na defesa desse 
ideal, combatido pelos adeptos da violen
cia ostensiva ou velada, seu esfort;:o espe· 
cial com vistas a assegurar os direitos indi· 
viduais e o bem comum. 

Ambos os Chanceleres, ao verificarem a 
excelente evolut;:ao do relacionamento bra· 
si lei ro-argenti no, congratu laram-se pel a 
substancial progresso atingido e pelas pro
missoras perspectivas de intensificat;:ao que 
apresenta, havendo assinalado, com grande 
satisfat;:ao, o alto nlvel que o caracteriza, 
num clima de franco entendimento e res· 
peito mutua, 0 que tem possibil itado sig· 
n ificativos resultados nas mais variadas 
areas. Referiram-se, em especial, aos acor· 
dos assinados em Buenos Aires, em maio 

de 1980, e em Brasilia, em agosto do 
mesmo ana, a cooperat;:ao bilateral para 
o desenvolvimento e a aplicat;:ao dos usos 
paclficos da energia nuclear, aos entendi· 
mentos para a interconexao eletrica entre 
os dais palses e aos estudos sabre aprovei
tamentos hidreletricos conjuntos, a dispo
sit;:ao e ao interesse de ambos os pa(ses em 
intercambiarem informat;:6es e cooperarem 
no contexto do Tratado da Antartida, ao 
relacionamento nos campos econ6mico
comercial, financeiro, dos transportes, do 
turismo, ao intercambio de informat;:oes e a 
realizat;:oes de trabalhos conjuntos entre 
organismos de ambos os pa(ses e do Para· 
guai, no esp(rito do Acordo Tripartite 
sabre ltaipu e Corpus, de 19 de outubro de 
1979. 

Em 4 de mart;:o, os dais Chanceleres aprova
ram, mediante troca de Notas, em solenida
de realizada no Palacio ltamaraty, o Projeto 
de Construt;:ao de uma Ponte sabre o Rio 
lguat;:u. 

0 Chanceler Nicanor Costa Mendez expres
sou ao Chanceler Ramiro Saraiva Guerreiro 
seus agradecimentos pelas atent;:6es e de
monstrat;:6es de calida amizade que lhe fo· 
ram proporcionadas em Brasilia, havendo·o 
convidado a visitar a Republica Argentina 
em epoca a ser oportunamente estabelecida, 
o que foi aceito pelo Ministro das Relat;:6es 
Exteriores do Brasil.* 

* Na set;:ao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 164, o texto do Acordo, par troca de Notas, entre Brasil e Argentina, 
para construc;ao de ponte sabre o rio lguac;u. 
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vis ita do chanceler 
mark macguigan 

solidifica a amizade 
brasi leiro-canadense 

Discursos do Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores 
do Brasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, e do Secretario 
de Rela<;oes Exteriores do Canada, Mark MacGuigan, no 
Palacio do ltamaraty em Brasilia~ em 8 de mar<;o de 1982, 
por ocasiao de almO(,:o oferecido ao Chanceler canadense. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Secretario de Estado, 

E com especial satisfac;:ao que, em nome do 
Governo brasileiro, dou as boas-vindas a 
Vossa Excelencia e a ilustre comitiva que 
o acompanha. 

A visita oficial de Vossa Excelencia situa-se 
como momenta expressivo em um quadro 
de intensificac;:ao e aprofundamento do 
relacionamento entre nossos pa (ses. Nos 
anos recentes, tem-se multiplicado os can
tatas entre autoridades canadenses e brasi
leiras, fato que tambem se observa na apro
x imac;:ao entre os set ores privados de ambos 
os pai'ses. 

Nesse contexto, nao poderia deixar de 
sublinhar, pela verdadeira importancia his
t6rica que teve, a visita ao B rasi I de Sua 
Excelencia o Primeiro-Ministro Pierre Elliot 
Trudeau, em janeiro de 1981, que resu ltou 
na abertura de importantes caminhos para 
a cooperac;:ao brasileiro-canadense. As visi
tas recentes do Ministro do Comercio, 

Deputado Edward Lumley, em dezembro 
de 1981, e do Ministro das Comunicac;:oes, 
Deputado Francis Fox, em fevereiro ulti
mo, sao outros marcos significativos de 
nosso relacionamento. 

Da parte brasileira, tive a honra e o prazer 
de ser recebido oficialmente no Canada, em 
setembro de 1980, e devo dizer-lhe que 
guardo a mais grata recordac;:ao de minha 
estada em seu pa (s. 

Esta serie de contactos demonstra o firme 
desejo de nossas duas nac;:oes de se apr ox i
marem e estreitarem cada vez mais os ja s6-
l idos lac;: as de am izade e cooperac;:ao que 
nos unem. E, ainda, em julho proximo, em 
meados do mes, o nosso Presidente estara 
visitando o Canada, culminando assim esse 
processo, e dando a ele um novo impulso, 
maior. 

Brasil e Canada sao pa(ses que apresentam 
similitudes inegaveis, que abrem promisso
ras possibi I ida des de cooperac;:ao. Sao na
c;:oes jovens, com territ6rios de dimensoes 
continentais, vastos recursos naturais, e, so
bretudo, a firme determinac;:ao de se dedi-
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car ao desenvolvimento economico e ao 
progresso social de seus povos. 

Outro ponto comum, de importancia fun
damental, e a consciencia do papel que nos 
cabe desempenhar no cenario internacional. 
Temos posic;:oes convergentes sabre variada 
gama de questoes internacionais e nossas 
analises da situac;:ao mundial e, em muitos 
aspectos, proxima. Compartilhamos preo
cupac;:ao pelo quadro atual das relac;:oes in
ternacionais e pelo recrudescimento de ten
sees que nos fazem temer par serias amea
c;:as a paz mundial. 

Di<!-nte de tal conjuntura internacional ne
gativa, marcada pela tendencia ao agrava
mento da confrontac;:ao pol ltico-ideologica, 
que gera, inevitavelmente, novas e podero
sos impulsos para a corrida'armamentista, 
sobretudo a nuclear, somas levados a refle
tir sabre a capacidade dos homens, em 
especial nas sociedades mais afanc;:adas e so
fisticadas tecnicamente, de criar formas efe
tivas de cooperac;:ao e harmonia para a con
secuc;:ao dos objetivos de paz e de desen
volvimento. 

Verificamos que, como consequencia direta 
do ambiente tenso em que vivemos, ocorre 
verdadeira diluic;:ao da prioridade a ser con
ferida aos esforc;:os de cooperac;:ao. A difi
cu I dade de avanc;:ar nas negociac;:oes econo
micas Norte-Sui, o impasse atual na Confe
rencia sabre o Direito do Mar, os resultados 
tenues, quase imponderaveis, das negocia
c;:oes sabre desarmamento sao alguns dos 
exemplos claros da prevalencia da confron
tac;:~o sabre a cooperac;:ao. Nem sera neces
saria mencionar os diversos cenarios regio
nais, onde, par formas variadas, as tensoes 
locais sao magnificadas pelas tensoes glo
bais, 0 que leva a paralisia dos mecanismos 
de superac;:ao e de estabilidade. 

Ao alinharmos esses diversos componentes 
do processo conjuntural, nao visualizamos 
soluc;:oes faceis e definitivas. Ao contrckio, 
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estamos perfeitamente conscientes de que 
existirao dificuldades espec(ficas em cada 
um dos aspectos mencionados. Mas o Bra
sil, e tambem o Canada, tern uma longa tra
dic;:ao de trabalho diplomatico, que fez 
nascer, entre nos, a compreensao das van
tagens e das virtudes do dialogo e do de
bate. Se a realidade e complexa, se exis
tem interesses contradit6rios, cumpre, 
entao, desenvolver esforc;:os diplom<hicos 
compat(veis com as novas exigencias dos 
desafios que encontramos. 

Senhor Secretario de Estado, 

Neste ponto, nao poderia deixar de men
cionar os esforc;:os pr6prios do Canada, que 
encarnam de forma perfeita o caminho do 
entendimento diplomatico. Refiro-me, em 
primeiro Iugar, a iniciativa do Primeiro-Mi
nistro Trudeau de aproximar pa(ses em de
senvolvimento e nac;:oes industrial izadas, 
tentando dar novo alento as negociac;:oes 
Norte-Sui, ao co-patrocinar a Reuniao 
I nternacional sabre Cooperac;:ao para o De
senvolvimento, em Cancun. 

Um segundo aspecto da ac;:ao diplomatica 
canadense e a ativa cooperac;:ao bilateral 
que vern prestando ha muito tempo aos 
pa(ses caribenhos, em termos de assistencia 
tecnica e de aux(lio direto. Creio que, da 
forma como vern sendo desenvolvido, e 
este um dos instrumentos uteis para livrar a 
regiao dos males da instabilidade e dos 
desequil lbrios. 

De fato, estamos convencidos de que um 
importante esforc;:o de assistencia e coope
rac;:ao economica a America Central e ao 
Caribe e um passo na direc;:ao correta, por 
levar em conta a origem estrutural dos pro
blemas regionais. A assistencia, como a que 
o Canada vern dando, deve visar ao reforc;:o 
das condic;:oes de desenvolvimento autono
mo de acordo com as necessidades e priori
dades dos pafses da area e sem criar condi
c;:oes prejudiciais e discriminatorias para as 



economias de outros pa(ses em desenvolvi
mento. E necessaria aumentar fluxos de 
ajuda, antes que desviar correntes de co
mercia. 

0 respeito a igualdade e a autonomia e 
outra regra basica da assistencia, e tenho 
certeza de que esta e a orientac;ao canaden
se em seus cantatas com os pafses doTer
ceiro Mundo, como tern sido a orientac;ao 
brasileira, nos modestos programas de coo
perac;ao que pudemos manter. 

Senhor Secretario de Estado, 

A intensificac;ao de cantatas e a colabora
c;ao, mutuamente proveitosa, entre o Bra
sil e o Canada se processam em um ambien
te construtivo, de extrema cordialidade. E 
digna de nota a expansao de setores priori
tarios desse relacionamento bilateral, como 
o agr(cola e o da tecnologia industrial, bern 
como o aumento constante e progressive 
do intercambio comercial. lnauguraremos 
amanha a IV Reuniao da Comissao Mista 
Brasi 1-Canada, foro abrangente de consu I
ta de grande relevancia para a identificac;ao 
de oportunidades de incremento das trocas 
comerciais e do desenvolvimento da coope
rac;ao economica bilateral. Esta sendo igual
mente implementado o programa bilateral 
de cooperac;ao tecnica, com resultados 
auspiciosos. 

Nao apenas nos campos economico e co
mercia! desenvolvem-se as relacoes brasilei
ro-canadenses. Tambem no pl.ano cultural 
sao tanglveis as possibilidades de samar 
experiencias, como o comprova a assinatu
ra, durante a visita de Vossa Excelencia, de 
convenio no setor cinematografico (entre a 
National Film Board, do Canada, e a 
EMBRAFI LME, do Brasil). 

E ainda de grande interesse para o Brasil o 
aprofundamento da cooperac;ao canadense 
nos campos da ciencia e da tecnologia, em 
vista do Iugar de destaque que o Canada 

ocupa nessas areas. Pals de tradic;ao demo
cratica, que abriga, sem preconceitos e de 
forma generosa, todos aqueles que o pro
curam, e onde convive populac;ao de extra
c;ao variada, o Canada tern procurado tra
duzir na sua atuac;ao internacional os pre
ceitos igualitarios que presidiram a constru
c;ao da moderna e dinamica sociedade cana
dense. 

AI encontramos um ponto fundamental de 
convergencia entre nossos pa(ses. 0 Brasil 
constr6i sua proposta democratica, tambem 
fundada numa tradic;ao importante de con
vlvio igual e de tolerancia. Esse eo melhor 
substrata para a concepc;ao de nossas insti
tuic;oes nacionais. E, tambem, o nucleo de 
que parte a matriz dos conceitos que tecem 
a nossa atividade diplomatica. 

Sem duvida, par tais razoes, e tao facil e 
tao franco o dialogo entre brasileiros e ca
nadenses, como certamente ha de compro
var a reuniao que amanha se inicia. 

Senhor Secretario de Estado, 

Confiante no futuro promissor que se abre 
as relac;oes entre o Brasi I e o Canada, pee; a a 
todos os presentes que ergam suas tac;as em 
um brinde a Sua Majestade a Rainha Eliza
beth II e ao Primeiro-Ministro Pierre Elliot 
Trudeau, a prosperidade do povo canadense, 
a amizade e cooperac;ao entre nossos dais 
palses e a felicidade pessoal de Vossa Exce
lencia. 

Mu ito obrigado. 

CHANCELER CANADENSE 

Prezado Chanceler e colega, Senhoras e Se
nhores, 

Agradec;o a oportun idade de responder a 
vossas cordiais palavras de saudac;ao. Fac;o 
isto com o grande entusiasmo que o Brasil 
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e seu povo tnSplram aqueles que visitam 
este Pals continental. 

Nossos do1s palses tem sido vizinhos hemis
fericos durante mais de quatro seculos, mas 
ate pouco tempo atras, o nosso relaciona
mento, embora sempre amistoso, foi com
parativamente remota. Cada um de n6s tem 
estado preocupado com seu proprio desen
volvimento, com os seus estreitos la<;:os his
t6ricos e culturais com a Europa, e com 
suas relacoes com outros pafses do hemisfe
rio, parti~ularmente com os Estados Unidos. 
Nao fosse pela coopera<;:ao tradicionalmen
te ativa dos nossos setores comercial e in
dustrial, que teve infcio no seculo XIX, o 
nosso reclproco conhecimento direto seria 
ainda mais limitado. Este "descuido benig
no" do nosso relacionamento era talvez 
compreenslvel em epocas anteriores, mas, 
ao entrarmos nas decadas de 70 e de 80, foi 
ficando cada vez mais clara que nao mais 
poderia ser aceitavel. 

Os canadenses tem observado com fascina
cao e admiracao a expansao da imagina<;:ao 
~ energia b~asi leiras depois da Segunda 
Guerra Mundial que, em apenas algumas de
cadas, fizeram de vosso Pals uma presen<;:a 
mundial de vital importancia. 

0 surgimento de vossa economia industrial 
e o rapido aumento da vossa renda per 
capita provocaram grande interesse no Ca
nada, da mesma maneira como o fizeram a 
energia, o dinamismo e a auto-confian<;:a do 
vosso povo. 

Os canadenses atualmente associam o Bra
si I nao a pen as com o Carnaval e com a 
Copa do Mundo de futebol, mas tambem 
com o cinema de vanguarda, com tecnolo
gia sofisticada e corn exporta<;:oes de quali
dade. Tem tambem acompanhado com 
admira<;:ao vossa participa<;:ao, cada vez mais 
importante, no cenario mundial. 

E a partir desses antecedentes que o Gover
no do Canada empreendeu um trabalho 
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no sentido de incentivar um relacionamen
to mais intenso e ativo com a America La
tina e, particularmente, com o Brasil. Ao 
tamar posse em 1980, tive a satisfa<;:ao de 
constatar que este enfoque era amplamente 
compartilhado pelos brasileiros. A visita do 
Chanceler Guerreiro seguiu rapidamente no 
outono daquele ana, e esta, par sua vez, 
preparou o caminho para a visita do Primei
ro-Ministro Trudeau a este pals ha um ana. 
Como resultado destas visitas chave, o rit
mo dos intercambios ministeriais foi acele
rado. Desde o ultimo mes de dezembro, par 
exemplo, dais dos meus colegas, o Ministro 
do Comercio e o Ministro das Comunica
<;:oes visitaram o Brasil. Anteriormente, em 
1981, o vosso Ministro da Fazenda esteve 
no Canada. N6s, canadenses teremos a gran
de honra, em julho do presente ano, de re
ceber o Presidente Figueiredo a pri mei ra 
vez na hist6ria que um Presidente do Brasil 
visita o Canada. Estas visitas de nlvel mi
nisterial desenvolvem-se paralelamente a 
uma marcada intensifica<;:ao de cantatas a 
n (vel oficial, tanto atraves de cantatas di
plomaticos cotidianos como sob a egide de 
grupos, tais como a nossa Comissao Econo
mica Mista, cuja Ouarta Sessao estaremos 
inaugurando amanha. Nossas rela<;:oes cultu
rais tambem estao sendo incrementadas. 
Em particular, gostaria de destacar o inte
ressante programa de colabora<;:ao que esta 
sendo desenvolvido entre o Conselho Na
cional de Cinema do Canada e a EMBRA
FI LME. Eu estou decidido a encorajar mais 
ainda esses intercambios. Em resumo, te
mos feito grandes progresses nesse sentido 
em apenas dais ou tres anos. 0 Canada be
neficiou-se grandemente com esses can
tatas. 

E conveniente lembrarmos que o potencial 
de vanta~em mutua nesse relacionamento 
intensificado e muito grande. Compartilha
mos muitos problemas similares e a manei
ra de abordarmos os assuntos mundiais e, 
com frequencia, complementar. Tanto o 
Canada quanta o Brasi I representam a me-



tade de um continente. 0 desafio de desen
volver essas vastas extensoes, de utilizar a 
forc;;a dos nossos poderosos rios, de aperfei
c;;oar nossas comunicac;;oes atraves de gran
des distancias, sao preocupac;;oes que com
partilhamos. Frequentemente, a experien
cia adquirida porum de n6s podera ser apli
cada prontamente pelo outro com apenas 
leves mudanc;;as. Por exemplo, os canaden
ses demonstraram grande interesse em 
aprenderem mais sabre vosso programa 
energetico a partir do alcool. Na area das 
atividades espaciais, n6s teremos a satisfa
c;;ao de compartilhar com o Brasil os bene
flcios da experiencia que adquirimos nas 
ultimas duas decadas. Existem muitas 
outras similaridades. A natureza de nossas 
economias implica muitas vezes em uma 
abordagem comum nos mercados mundiais. 
Nos assuntos pol lticos internacionais, as 
nossas preocupac;;oes sao muito semelhan
tes, segundo foi confirmado nas minhas 
conversac;;oes de hoje com o Chanceler 
Guerreiro. Um dos problemas que represen
ta maior desafio, o dialogo Norte-Sui, e de 
particular interesse para ambos os nossos 
pa(ses. Eu gostaria especialmente de fazer 
hoje alguns comentarios a es.:;e respeito. 

Assim como a cada novo ano que passa as 
economias brasileira e canadense tornam-se 
cada vez mais entrelac;;adas, tambem as eco
nomias do Norte e do Sui, como um todo, 
estao ficando ma is i nterdependentes. E 
clara que o conceito de interdependencia 
r:ao e novo. Os palses do, assim chamado, 
"Sui" ha muito que sentem o impacto, 
sabre suas economias, das decisoes tomadas 
nos pa(ses desenvolvidos. Contudo, somen
te nos anos recentes, os palses do "Norte" 
comec;;am a reconhecer a crescente impor
tancia dos pa(ses do Sui em relac;;ao a suas 
pr6prias perspectivas economicas - e, de 
fato, na sua futura seguranc;;a pol ltica. 

Gostaria de considerar o dialogo Norte-Sui 
como o reconhecimento do fato de que ne
nhum de n6s pode resolver seus pr6prios 
problemas economicos isoladamente. 

Estamos ficando cada vez mais conscientes 
de que uma cooperac;;ao economica interna
cional mais estreita sera necessaria em mu i
tos n (veis se esperamos encontrar soluc;;oes 
para os problemas de um mundo cada vez 
mais interdependente. De diversas maneiras 
o Canada e o Brasil tem uma posic;;ao Cmica 
para unirem seus esforc;;os no sentido de in
centivar o desenvolvimento de um sistema 
economico internacional justa e praticavel. 
Ambos os nossos palses estao fora da classi
ficacao Norte ou Sui, mas sao uma combi
nac;;~o de ambos os tipos em grau bastante 
importante, estando sujeitos a muitos dile
mas similares e frequentemente desejosos 
de cooperar para encontrar soluc;;oes 
comuns. 

1981 foi um a no chave para o dialogo Nor
te-Sui no que diz respeito a consecuc;;ao 
desses objetivos. A comunidade internacio
nal lutou para sair fora das maneiras anti
quadas de pensar, dos antigos padroes de 
confrontac;;ao. A reuniao de cupula Norte
Sui realizada em Cancun em outubro, onde 
o Primeiro-Ministro Trudeau dividiu a presi
dencia do evento com o Presidente Lopez 
Portillo, do Mexico, foi a culminac;;ao de 
uma serie de encontros e conferencias de 
alto n (vel que centrou a atenc;;ao internacio
nal nos problemas Norte-Sui, quic;;a como 
nunca tinha sido feito anteriormente. 

Embora uma avaliac;;ao completa do impac
to de Cancun deva esperar pelo transcurso 
de um tempo maior, eu considero certo di
zer que essa Reuniao foi bem sucedida ao 
atrair a total atenc;;ao dos I (deres sabre as 
complexas dificuldades economicas que o 
mundo enfrenta, e ao renovar o seu com
portamento na busca de uma ordem econo
mica internacional mais justa e equitativa. 
Cancun ofereceu uma oportunidade sem 
precedentes para os I (de res comparti I harem 
seus pontos de vista e suas preocupac;;oes 
numa atmosfera informal e descontra1'da, 
frente a frente. Aprofundaram-se a confian
c;;a e o respeito mutuos. Apesar das d iferen-
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tes fi losofias pol (ticas que estavam repre
sentadas em volta da mesa, chegou-se a um 
acordo em uma serie de areas importantes, 
particu larmente no set or de aJ imentac;;ao e 
agricultura. 

Embora existam diversos foros e diversos 
problemas onde gostar(amos que prevale
cesse o "esp(rito de Cancun", o mais ime
diato e o das negociac;;oes globais. 0 acordo 
alcanc;;ado na Reuniao de Cancun encorajou 
a renovac;;ao de consu ltas sabre seu futuro 
em Nova lorque. Como o Primeiro-Ministro 
Trudeau e o Presidente Lopez Portillo de
clararam em sua Mensagem de janeiro para . 
os participantes de Cancun, as diferenc;;as 
que ficaram pendentes poderao ser resolvi
das se todos os interessados estiveram dis
pastas a mostrar um esp(rito de flexibilida
de e transigencia. As consultas continuam, 
e o Canada tern esperanc;;as de que as dife
renc;;as possam ser resolvidas se existir o 
desejo de ver as negociac;;oes globais ini
ciadas. 

A busca de soluc;;oes para os problemas eco
nomicos globais e para as necessidades dos 
pa(ses em desenvolvimento, entretanto, nao 
sera feita exclusivamente atraves de iniciati
vas tais como as negociac;:oes globais. Me
didas e esforc;;os bilaterais no amplo ambito 
dos foros multilaterais continuarao a ser de 
vital importancia. Oue o Brasil e o Canada 
continuem a trabalhar juntos atraves de to
dos os canais apropriados a fim de termos a 
certeza de que a mensagem de interdepen
dencia foi compreendida e que se esta agin
do com base nela para o beneficia de todos 
n6s. 

Senhor Ministro, permita-me agradecer a 
Vossa Excelencia mais uma vez pela genti
leza com que me recebeu, junto como meu 
grupo, e por este almoc;:o tao agradavel. 

Gostaria de pedir que todos os presentes se 
unissem a mim em um brinde ao Ministro 
Guerreiro, das Relac;;oes Exteriores, ao Pre
sidente Figueiredo e a amizade entre o Ca
nada eo Brasil. 

a quarta reuniao da comissao 
m ista brasi 1-canada 

SARAIVA GUERREIRO 

Excelentlssimo Senhor Secretario de Estado 
das Relac;;oes Exteriores do Canada, 

Senhoras e Senhores, 

E com especial prazer que recebo hoje 
Vossa Excelencia e a delegac;;ao canadense 
para inaugurarmos os trabalhos da IV Reu
niao da Comissao Mista Brasil-Canada. 
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Discursos do Ministro de Estado das P.elacoes Exteriores 
do E! rasil, Ramiro Saraiva Guerreiro, e do Secretario de Estado 

das Relacoes Exteriores do Canada, Mark Macguigan, 
no Palacio do ltamaraty em Brasflia, em 9 de marco de 1982, 

por ocasiao da abertura da IV reuniao da 
Comissao Mista Brasil-Canada. 

A realizac;;ao desta sessao demonstra acres
cente importancia que os Governos brasilei
ro e canadense atribuem a expansao e diver
sificac;:ao das relac;:oes economicas e comer
ciais entre os dois pa(ses. 

0 encontro da Comissao Mista tern por 
objetivo passar em revista assuntos relacio
nados a economia internacional e a situac;:ao 
economica nos dois pa(ses e examinar no
vas perspectivas para a intensificac;;ao do in
tercambio bilateral, atraves do comercio, 



dos investimentos e da coopera<;:ao cientl
fico-tecnol6gica. 

Senhor Secret<kio de Estado, 

Em nossa pauta de considera<;:oes globais, 
talvez as reflexoes nao sejam otimistas. A 
inegavel situa<;:ao de crise no sistema econo
mico internacional da mostras de nao estar 
sendo superada. Perspectivas fechadas nas 
vantagens nacionais de curta prazo prevale
cem sabre a ado<;:ao de pol lticas econom i
cas que levem em conta a complexidade do 
processo de interdependencia a nlvel mun
dial e, ao mesmo tempo, os justos anseios 
dos palses em desenvolvimento, como o 
Brasil, para os quais o desenvolvimento 
economico e um imperativo impostergavel. 

E hoje mais do que evidente a necessidade 
de encontrar mecanismos operativos, efi
cazes e ageis, justos e equilibrados, que per
mitam, atraves do intercambio economico 
em suas varias dimens6es, trazer beneflcios 
para a globalidade do sistema internacio
nal. Nossas reivindica<;:oes de pafses em de
senvolvimento, como alias o Governo ca
nadense tao bem compreende, nascem do 
diagn6stico de que 0 crescimento equilibra
do das economias nacionais e o desenvolvi
mento harmonioso das trocas internacio
nais tera efeitos extremamente positivos sa
bre as pr6prias economias industrializadas. 
No que propomos, visual izamos menos ten
sao e mais justi<;:a, menos disputas e mais 
riqueza global. 

Nesse contexto, nao poderia deixar de men
cionar a importante, diria mesmo estrate
gica, contribui<;:ao que o Governo canaden
se deu para a aproxima<;:ao das posi<;:oes de 
palses do Terceiro Mundo e dos pafses de
senvolvidos atraves de um papel positivo e 
ativo na recente reuniao de Cancun sabre 
Coopera<;:ao e Desenvolvimento. E bem ver
dade que os resultados imediatos de Can
cun nao foram OS ideais do ponto de vista 
dos palses em desenvolvimento. E bem ver-

dade tambem que tais resultados ainda nao 
podem ser plena mente aval iados ja que 
estamos em meio ao processo de seu desdo
bramento nas discussoes previas as Negocia
<;:oes Globais nas Na<;:oes Unidas. Mas, ine
gavelmente, ficou o sinal positivo da neces
sidade urgente de tamar medidas concretas 
com vistas ao objetivo comum de promo
vera paz e a estabilidade mundiais. 

Senhor Secretario de Estado, 

Verificamos que, apesar do contexto inter
nacional adverso, as rela<;:oes entre o Brasil 
e o Canada tem tido desempenho positivo 
e tem, para o futuro, importantes potencia
lidades a explorar. 

0 Brasil e hoje mercado importante para 
uma grande diversidade de produtos agrl
colas e industriais canadenses, ao mesmo 
tempo em que tem absorvido, em beneficia 
mutua, consideravel fluxo de investimentos 
e capitais de seu pals. 

Descobrimos, assim, a cada ano que passa a 
importEmcia crescente de nossa parceria. 0 
Brasil e o terceiro maior captador de inves
timentos canadenses do mundo, ap6s os 
Estados Unidos e a Gra-Bretanha, e o se
gundo parceiro comercial do Canada na 
America Latina. 

Causa-nos satisfa<;:ao verificar que, no ambi
to da Comissao Mista, tem-se alcan<;:ado re
sultados que representam perspectivas alen
tadoras. As reuni6es do Subgrupo de Agri
cultura tem permitido identificar grande 
numero de projetos de coopera<;:ao entre os 
dais palses, alem do proprio campo agri
cola nos do desenvolvimento florestal e da 
pesca. 

Tambem o Subgrupo de Coopera<;:ao Indus
trial tem obtidos bans resultados ao explo
rar oportunidades de coopera<;:ao nos mais 
diversos setores, entre os quais cabe desta
car, mais recentemente, o de fontes nao
convencionais de energia. 
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No campo da coopera<;:ao, constatamos que 
novas formas de intercambio, mais adequa
das e maduras, sao hoje necessarias, no da
m lnio da ciencia e da tecnologia. A comu
nidade cient(fica brasileira tem clara per
cep<;:ao dos problemas que tal vinculo acar
reta e do esfon;:o criador que del a sera soli
citado. Contatos mantidos com nucleos li
gados a pesquisa e ao desenvolvimento nos 
palses amigos tem demonstrado sua capaci
dade de responder aos desafios que se apre
sentam com imagina<;:ao e constancia de tra
balho. E dentro desta perspectiva que espe
ramos deste foro a identifica<;:ao de formu
las adequadas para intensificar a coopera
<;:ao em setores que consideramos priorita
rios para a economia brasileira. 

Mas, como indiquei, o intercambio entre 
Brasil e Canada pode ainda enriquecer-se 
com a explora<;:ao de suas potencial idades. 
Nossos palses devem aceitar plenamente o 
desafio da coopera9ao internacional e bus
car constantemente as rea I iza<;:oes que nas-
9am de uma diplomacia criadora e inovado
ra, dedicada a engendrar formas e modelos 
de aproxima<;:ao. 

Senhor Secretario de Estado, 

Estou persuadido de que o alto esplrito de 
entendimento mutua que tem caracteriza
do as reunioes da Comissao Mista prevale
cera nos trabalhos que ora se iniciam, per
mitindo ampliar de forma criativa os cam
pos de trabalho conjunto e formando v(n
culos objetivos que conduzirao certamente 
ao estreitamento cada vez maior das rela-
90es amistosas entre o Brasil e Canada. 

Muito obrigado. 

MARK MACGUIGAN 

Prezado Chanceler e colegas: 

E com grande prazer que me uno ao meu 
amigo, o Chanceler Guerreiro, na Abertu-
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ra desta Quarta Sessao da Comissao Econo
mica Mista Canada-Brasil. Eu creio que 
todos nos reconhecemos que estamos no 
meio de uma muito significativa -de fato, 
estou tentando dizer "revoll!cionaria", -
intensifica<;:ao e diversifica<;:ao das nossas re
la<;:oes bilaterais. Bem antes da decada de 
70, natural mente, muitas companhias cana
denses ja tinham demonstrado sua fe no 
Brasil e no seu desenvolvimento atraves de 
vultosos investimentos neste Pals continen
tal, porem, outros intercambios bilaterais 
deixaram muito a desejar. As consultas sa
bre assuntos economicos e pol lticos mais 
amplos nao eram suficientemente frequen
tes - a coopera9ao e os intercambios cul
turais e tecnicos eram limitados. As visitas 
ministeriais e os cantatas entre altos funcio 
narios eram mu ito raros. 

Eu disse que esta situa9ao era verdadeira -
mas agora nao e assim. Durante OS ultimos 
anos, ambos os nossos palses reconhece
ram a urgencia assim como a necessidade 
e o valor de cantatas intensificados e reci
procamente ben8ficos em uma ampla gama 
de setores. 0 Brasil e um parceiro da maior 
importancia para nos, e o desenvolvimento 
das nossas rela9oes ocupa um Iugar central 
na polltica exterior do meu Pals. 

Os resultados sao ate agora bastante pro
missores. 0 comercio bilateral expandiu-se 
rapidamente e atinge agora 1 bilhao de do
lares par ana. 0 Brasil posiciona-se agora 
como I lder das importa9oes canadenses de 
cafe, suco de laranja concentrado congela
do e bauxita, tendo feito recentemente um 
significative aumento nas vendas de produ
tos manufaturados para o Canada, incluin
do aeronaves, carros esporte e computado
res eletronicos. As companhias canadenses 
estao dedicando cada vez maior aten9ao ao 
Brasil e as oportunidades aqui disponlveis 
no comercio e investimento. 0 mercado 
brasileiro tem sido, par muitos anos, um 
importante destinatario de produtos cana
denses tais como o trigo, fertilizantes, car
vao e papel de impressao. Existem contudo, 



varias possibilidades excitantes de maiores 
vendas canadenses de produtos de alta tec
nologia para o Brasil em areas como a de sa
tel ites de comun icac;:ao, transporte aereo e 
ferroviario e o desenvolvimento de projetos 
hidreletricos. Propostas comerciais estao 
sendo consideradas atualmente em todas 
estas areas. 

Os bancos canadenses estao impressionados 
com o desenvolvimento do Brasil, que te
nho a impressao emprestam mais ao Brasil 
em base de per capita do que qualquer 
outro maior recurso de capital de empresti
mo estrangeiro. A situac;:ao conjunta de em
prestimos de instituic;:oes financeiras cana
denses no Brasil e de aproximadamente 5 
bilhoes de d61ares, nada mal para um pals 
como o Canada que tem tradicionalmente 
importado capital. 

Em relac;:ao aos neg6cios de pequeno e me
dia porte, estou particularmente satisfeito 
em notar que a Agencia Canadense para o 
Desenvolvimento I nternacional esta organ i
zando uma Feira sabre transferencia de tec
nologia, em setembro proximo, em Sao 
Paulo, na qual muitas firmas canadenses 
estarao presentes na tentativa de estabele
cer relac;:oes comerciais mutuamente bene
ficas com as firmas brasileiras. 

A impressionante performance de exporta
dores brasi lei ros em outros mercados nao 
escaparam a atenc;:ao da industria canaden
se. As atividades brasileiras de exportac;:ao 
oferecem outras oportunidades para cola
borac;:ao conjunta com firmas canadenses 
em ainda outros mercados. Exemplos desta 
cooperac;:ao incluem a exportac;:ao mundial 
de aeronaves da EMBRAER utilizando mo
tores de fabricac;:ao canadense, as recentes 
vendas de construc;:oes canadenses pre-fabri
cadas para usa de empreiteiros brasileiros 
nos projetos do Oriente Media, e uma atual 
proposta mista do Brasil e Canada no pro
jeto da h idreletrica T oach i-Pi laton no Equa
dor. 

Estamos tambem realizando consultas mais 
frequentes, em base mais regular enos mais 
altos nlveis, sabre importantes assuntos in
ternacionais pol lticos e economicos -
tanto relacionados com o Dialogo Norte
Sui, com o Acordo Geral sabre Tarifas e 
Comercio, com o desenvolvimento da Re
giao do Caribe, como com o conflito da 
America Central. Os nossos interesses e a 
as nossas pol lticas frequentemente se jus
tapoem. Quando nao coincidem totalmen
te, o respeito que as posic;:oes brasi leiras 
alcanc;:aram internacionalmente, indica que 
podemos tirar beneflcios atraves da utiliza
c;:ao de novas estrategias e do intercambio 
de informac;:oes. Estamos tambem sondan
do maneiras de diversificar mais ainda nos
sas relac;:oes culturais, nossa cooperac;:ao tec
nica e nossas relac;:oes tecnol6gicas e cientl
f icas. Estamos embarcados, como men
cionei antes, em uma revoluc;:ao, que ha 
mu ito tempo se faz necessaria, no conteudo 
das nossas relac;:oes. Nesse contexto, a Co
missao Economica Mista e suas duas subco
missoes de cooperac;:ao agricola e industrial 
ocupam um Iugar central. A Comissao Eco
nomica Mista institucionaliza e periodica
mente realc;:a nosso relacionamento bilateral 
economico e comercial. Cada um de n6s 
tem algumas questoes e alguns comentarios 
sabre as praticas economicas e comerciais 
do outro. lsto e plenamente natural, vista 
que dais pa(ses nao podem alcanc;:ar uma 
coincidencia perfeita de interesses. Mas a 
uti I ida de desta Comissao reside no fa to de 
que ela nos permite avaliar essas questoes em 
um contexto altamente positivo e de clara 
beneficia mutua, alem de tornar poss(vel 
que isto seja feito com certa regularidade. 

As relac;;oes Canada-Brasil sao agora mais 
diversas, mais complexas e mais vislveis do 
que nunca. E assim que deve ser. Estamos 
determinados a forjar um relacionamento 
hemisferico forte com o Brasil, determina
c;:ao esta expressa pelo Primeiro-Ministro 
Trudeau quando visitou o vosso Pals em 
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janeiro de 1981 e que acreditamos ser com
partilhada pelo Brasil, conforme fica evi
denciado pela proxima visita do Presidente 
Figueiredo ao Canada - a primeira de um 
presidente brasileiro ao nosso pals. A esta 
luz, e com grande satisfac;;ao que me uno ao 
meu colega na Abertura desta Ouarta Ses
sao da nossa Comissao Economica Mista. 
Recomendo insistentemente a ambas as de
legac;;oes que conduzam as d iscussoes e deli
berac;;oes com o mesmo esplrito de amiza
de, franqueza e desejo de intensificar a 
nossa coopera<;:ao que caracterizou as reu
nioes anteriores desta Comissao. 

F izemos enormes progresses no desenvolvi
mento das nossas rela<;:oes durante os ulti
mos anos, mas eu considero que apenas to
camas a superflcie do que poderemos fazer 
juntos na decada proxima. A Comissao 
Economica Mista e suas subcomissoes pode
rao ser as precursoras de uma maior coope
ra<;:ao mutuamente benefica, e desejo aos 
senhores o maior sucesso nas vossas dis
cussoes durante OS proximos dois dias. 

Muito obrigado. 

comunicado de imprensa 
brasi 1-canada 

A convite do Ministro das Rela<;:oes Exterio
res do Brasil, Sua Excelencia o Embaixador 
Ramiro Saraiva Guerreiro, o Secretario de 
Estado das Rela<;:oes Exteriores do Canada, 
Sua Excelencia o Doutor Mark MacGuigan, 
realizou visita oficial ao Brasil no per(odo 
de 08 a 12 de marc;;o de 1982. 

0 Ministro das Relac;;oes Exteriores do 
Canada fez-se acompanhar de Suas Excelen
cias os Senhores Deputados Maurice Dupras, 
Jack Murta e Robert Ogle. 

Em Brasilia, o Ministro das Rela<;:oes Exte
riores do Canada foi recebido pelo Presi
dente da Republica Federativa do Brasil, 
Sua Excelencia o Senhor Joao Baptista de 
Oliveira Figueiredo, ocasiao em que reite
rou o convite do Governador Geral do 
Canada, Sua Excelencia o Senhor Edward 
Schreyer, para que o Presidente brasileiro 
visite o Canada. Ao agradecer a renovac;;ao 
do convite, o Presidente Figueiredo afir
mou que sua visita ao Canada devera ocor
rer de 19 a 21 de julho proximo. 
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Comunicado de imprensa Brasil-Canada, divulgado 
pelo Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 9 de mar~o de 

1982, ao final da visita do Secretario de Estado 
dos Neg6cios Estrangeiros do Canada, Mark MacGuigan. 

0 Ministro das Rela<;:oes Exteriores do Ca
nada entrevistou-se tambem com Suas 
Excelencias os Senhores Presidentes do Se
nado Federal, Senador Jarbas Gon<;:alves 
Passarinho, da Camara dos Deputados, 
Deputado Nelson Marchezan, e do Supre
mo Tribunal Federal, Ministro Francisco 
Manoel Xavier de Albuquerque, e com Sua 
Excelencia o Senhor Min istro-Chefe da Se
cretaria de Planejamento, Doutor Antonio 
Delfim Neto. Ao deixar Brast'lia, Sua Exce
lencia o Doutor Mark MacGuigan visitou o 
Rio de Janeiro, Salvador e Sao LuIs do 
Maranhao, onde foi recebido por altas auto
ridades governamentais e representantes da 
comunidade empresarial. 

A presenc;;a do Ministro canadense no Bra
sil da continuidade aos encontros de alto 
n (vel que tern caracterizado as relac;;oes 
amistosas entre o Brasil e o Canada e que 
tiveram como momentos destacados a 
vinda ao Brasil de Sua Excelencia o Senhor 
Pierre Elliot Trudeau, em janeiro de 1981; 



de outro lado, a visita ao Canada de Sua 
Excelencia o Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, em setembro-outubro de 1980, 
foi etapa importante neste processo de 
aproxima<;ao. 

Durante as conversa<;oes entre os Ministros 
Ramiro Saraiva Guerreiro e Mark MacGui
gan, que transcorreram em clima de amiza
de e entendimento mutuo, foram passa
dos em revista temas da atual conjuntura 
internacional e regional e examinados aspec
tos do relacionamento bilateral. Eviden
ciou-se, entao, a existencia de posi<;oes con
vergentes sobre variada gama de questoes 
internacionais, sendo similar, em muitos 
aspectos, a vi sao que tem os do is pa lses da 
conjuntura atual. 

Os dois Ministros reafirmaram a adesao de 
seus Governos aos princlpios basicos do Di
reito I nternacional, tal como consagrados 
na Carta da Organiza<;ao das Na<;oes Unidas, 
e expressaram sua preocupa<;ao ante o agra
vamento das tensoes internacionais e seu 
empenho pela supera<;ao dos problemas que 
afetam a paz e o desenvolvimento, com 
base na igualdade e no respeito mutuo. 

Os Ministros referiram-se a inquietante si
tua<;ao economica internacional que deve 
ser enfrentada com a maxima prioridade. 
Os dois Ministros concordaram com a im
portancia de o Brasil e o Canada trabalha
rem juntos para estimular o desenvolvi
mento e a coopera<;ao economica interna
cional em beneficia de todos os palses. 
Ressaltaram, nesse contexto, a importan
cia da recente Conferencia de Cancun, da 

qual o Canada foi co-presidente, e a neces
sidade de assegurar o prevalec1mento do 
esplrito favoravel a a<;oes concretas que 
del a resu ltou, inclusive mediante a convo
ca<;ao breve e efetiva das Negocia<;oes Glo
bais, sob a egide das Na<;oes Unidas. 

Ambos os Ministros reafirmaram a impor
tancia de se chegar em breve a conclusao de 
um acordo abrangente sobre o Direito do 
Mar. 

Os Ministros analisaram o desenvolvimento 
positivo que tem tido as rela<;oes bilaterais 
brasileiro-canadenses em todos os nlveis. 

Ao dar abertura a Ouarta Reuniao da Co
missao Mista Brasil-Canada, os Ministros 
manifestaram o desejo de que os trabalhos 
fossem altamente proflcuos no sentido de 
incrementar o bom entendimento ja exis
tente, no que diz respeito a assuntos eco
nomicos e comerciais. 

Os Min istros demonstraram sat isfa<;ao pel o 
esfor<;o empreendido por ambas as partes 
no senti do de implementar o "Acordo Cu 1-
tural Brasil-Canada", do que e testemunho 
a assinatura de uma Carta de lnten<;oes 
sobre coopera<;ao entre a EMBRAFI LME e 
o National Film Board do Canada. Ao mes
mo tempo, constataram a necessidade de 
continuar desenvolvendo as rela<;oes no 
campo cultural. 

Ao concluir sua v1s1ta oficial, o Ministro 
MacGuigan expressou ao Ministro Guerrei
ro sua gratidao pela hospitalidade oferecida 
a ele e a sua delega<;ao. 
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lu xu zhang participa da 
II reuniao da comissao 

mista comercial brasil-china 
Discursos do Ministro de Estado das Rela<;iies Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, e do Vice-Ministro do Comercio 
Exterior da Republica Popular da China, Lu Xuzhang 
(tradu<;ii'o nii'o-oficial), no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 
em 8 de mar<;o de 1982, par ocasiii'o da sessii'o de abertura da 
II Reuniii'o da Comissao Mista Comercial Brasil-China. 

DISCURSO DO CHANCELER 
BRASILEIRO 

Em nome do Governo brasileiro, desejo dar 
as boas vindas a Vossa Excelencia e a sua 
delega<;:ao. Esperamos poder retri bu i r a 
aten<;:ao e a hospitalidade com que a delega
cao brasi\eira a Primeira Reuniao da Comis
~ao Mista Comercial Brasil-China foi rece
bida em Pequim, em Xangai e em Cantao, 
ha dois anos atras. 

Vemos com confian<;:a e otimismo o futuro 
de nosso relacionamento. 0 desenvolvimen
to das rela<;:oes entre o Brasil e a China vem
se processando de forma gradual e segura, 
com perspectivas cada vez mais encoraja
doras. Essa afirma<;:ao e comprovada de for
ma concreta pela propria agenda da Segun
da Reuniao da Comissao Mista. Ela reflete 
ampla gama de interesses comuns ou con
vergentes, que autorizam progn6sticos favo
raveis quanta a expansao de nossas trocas 
comerciais e quanta as possibilidades de 
coopera<;:ao economica em diversos setores. 

Por ocasiao da Primeira Reuniao da Comis
sao Mista, em 1980, o comercio bilateral 

apresentava saldo a favor do Brasil. Nos 
dais ultimos anos, a balan<;:a comercial pas
sou a ser sensivelmente favoravel a China, 
gra<;:as sobretudo as nossas compras de pe
tr61eo. Estou certo de que a propria dina
mica de nosso relacionamento, atendendo 
aos interesses de ambas as partes, se encar
regara de e\evar o intercambio, com certo 
equilibria, a nlveis sempre crescentes. 

Par outro \ado, no contexto das rea\iza-. 
<;:6es verificadas desde aquela Primeira Reu
niao, valeria recordar a abertura, em Pe
quim, dos escrit6rios de representa<;:ao do 
Banco do Brasil, da Braspetro e de um gru
po de empresas brasi\eiras coordenadas pelo 
Brasilinvest. Cabe lembrar, tambem, a auto
riza<;:ao do G overno brasi lei ro para a cria
<;:ao de Escrit6rios comerciais da China nas 
cidades de Sao Paulo e Rio de Janeiro, fi
cando assegurada reciprocidade de trata
mento, no momenta em que o Governo 
brasi\eiro julgar conveniente tamar inicia
tiva semelhante. Estou certo de que estas 
iniciativas propiciarao maiores faci\idades 
para os entendimentos entre agentes comer
ciais dos do is pa lses. 
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Aind8 dentro desse qu8dro, tem sido c8d8 
vez mais frequentes os contactos entre bra
sileiros e chineses, inclusive atraves do in
terd3mbio de delega96es de alto nlvel, 
como as chefiadas pelo Vice-Ministro dos 
Neg6cios Estrangeiros, Senhor Zhang Wen
jin, e pelo Vice-Presidente do Banco da 
China, Senhor Cui Yanxu, que muito nos 
honraram com suas visitas, no ano passado. 

Senhor Vice-Ministro, 

0 grau de amadurecimento hoje atingido 
pelas rela90es sino-brasileiras e para n6s 
motivo de grande satisfa9ao. A despeito da 
distancia geografica, conseguimos transpor 
a etapa inicial e tao necessaria do conheci
mento mutuo. 

Brevemente, a convite de Sua Excelencia o 
Senhor Huang Hua, Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros da China, terei o imenso pra
zer de visitar oficialmente seu pals. Estou 
confiante em que os encontros que mante
rei com as autoridades chinesas contribui
rao para abrir novas perspectivas de colabo
ra9ao entre o Brasil e a China. 

Nossos palses contam com valiosos recur
sos, tanto humanos quanto naturais, que 
afian9am a viabilidade de nosso desenvolvi
mento. Nao somos, porem, auto-suficientes 
e em muitas areas, sem duvida, existe a pos
sibilidade de colaborarmos proveitosamente 
um com o outro. Estou seguro de que, nas 
visitas aos 6rgaos publicos brasileiros, em 
Brasilia, e nos contactos com entidades 
economicas e comerciais em Sao Paulo e no 
Rio de Janeiro, Vossa Excelencia e sua 
delega<;:ao poderao verificar o interesse bra
sileiro por uma crescente aproxima<;:ao com 
a China e o alto apre<;:o que nutrimos pelo 
povo chines. 

0 Brasil, como a China, acredita no dialogo 
e na coopera<;:ao como formas efetivas de 
convivencia internacional. Palses em desen
volvimento de dimens5es continentais, Bra-

116 

sil e China tem ainda em comum a cons
ciencia dos desafios que nossos Governos 
enfrentam e das responsabilidades que assu
mem para lograr melhores condi<;:5es de 
vida para seus povos. Essas coincidencias, 
tanto em problemas quanto em potenciali
dades, permitem que, atraves de um esfor
<;:o conjunto, possamos intensificar o rela
cionamento bilateral e identificar novas for
mas de coopera<;:ao mutuamente beneticas. 

E dentro desse esp lrito de compreensao e 
de cordialidade, que tao bem caracterizam 
nossas rela<;:5es, que se iniciam agora os tra
balhos da II Reuniao da Comissao Mista 
Brasil-China. Estou certo de que esta oca
siao proporcionara a ambas as partes uma 
visao mais ampla do atual estagio de nossas 
econom ias e a consequente identifica<;:ao 
das possibilidades de que dispomos para in
crementar nosso comercio e ampliar a gama 
dos setores em que podemos cooperar. 

Muito obrigado. 

DISCURSO DO VICE-MINISTRO DO 
COMERCIO EXTERIOR DA CHINA 

Discurso pronunciado pelo Sr. Lu Xuzhang, 
vice-ministro do comercio exterior da 
Republica Popular da China. 

Excelentlssimo Senhor Ramiro Saraiva 
Guerreiro: 

Senhores e Senhoras: 

lnaugura-se, hoje, em Brasilia, a 2~ Reuniao 
da Comissao Mista Comercial China-Brasil, 
em cu mpri men to ao d isposto no Acordo 
Comercial assinado entre o governo da Chi
na e o governo do Brasil. Deixem-me apre
sentar a esta reuniao calorosos cumprimen
tos. 

Desde o primeiro dia em que chegamos a 
seu pals, fomos calorosamente acolhidos 



pelos amigos brasileiros, aproveitando esta 
oportunidade, apresento, em nome de to
dos os membros da delegac,:ao chinesa aqui 
presentes, sinceros agradecimentos aos ami
gas brasi leiros. 

0 Brasil e um pals Iindo e rico em recursos 
naturais, seu povo e laborioso e valente, no
tamos com satisfac,:ao que, sob a direc,:ao do 
Presidente Joao Figueiredo e do governo do 
Brasil, o povo brasileiro obteve sucessiva
mente novas exitos em defesa da soberania 
nacional e na construc,:ao de seu proprio 
pals, desejo que, obtenham, daqui em dian
te, exitos novas e ainda maiores. 

Atualmente, o povo chines dedica-se a reali
zac,:oes de 4 modernizac,:oes. Desde o fim de 
1980, nosso pals aplicou a polltica de fazer 
ainda mais o reajuste da economia nacional 
e conseguiu muito bom exito; politicamen
te, todo o pals encontra-se estavel e bem 
unido; economicamente, marcha num cor
reto caminho de desenvolvimento. No ano 
passado, o produto industrial registrou um 
aumento de 3% em comparac,:ao com o de 
1980, o produto agricola, 4%; o valor total 
de importac,:ao e exportac,:ao atingiu 40 bi
lhoes de d61ares, o maior da hist6ria. 

A China e o Brasil sao palses do 39 Mundo 
e palses em desenvolvimento. As duas par
tes desejam desenvolver ainqa mais as rela
c,:oes econom ica e co mercia I. Desde a 19 
reuniao da Comissao Mista Comercial de 
nossos dois palses registraram novo desen
volvimento, como resultado disso, o aumen
to do valor de comercio bilateral, das visi
tas mutuas e da variedade dos produtos em 
troca e o in lcio da cooperac,:ao economic2, 

pelo qual, estamos satisfeitos, mas acha
mos que isto nao e suficiente. Considere
mos que, o intercambio bilateral tem gran
de possibilidade para o seu desenvolvimen
to. A area da cooperac,:ao econom ica e bem 
limitada. A cooperac,:ao no desenvolvimen
to economico-comercial dos palses tem 
grande potencialidade e amplas perspecti
vas, a este respeito, os dois Iadas precisam 
fazer grandes esforc,:os. 

Nesta segunda reuniao da Comissao Mista 
Comercial China-Brasil que se realiza em 
Brasilia, temos oportunidades de trocar 
opinioes sabre o desenvolvimento das rela
c,:oes economico-comerciais com amigos 
brasileiros pelo qual, ficamos bem satisfei
tos. Nesta reuniao, segundo as agendas 
antes da reuniao estabelecidas pelas ambas 
as partes, as duas delegac,:oes apresentam as 
I in has gerais do desenvolvimento de inter
cambia comercial bilateral desde a 19 reu
niao da comissao Mista Comercial China
Brasil, e trocar opinioes sabre a possibilida
de de desenvolvimento de cooperac,:ao eco
nomica e intercambio comercial, e quere
mos ouvir opinioes do lado brasileiro, se for 
conven iente, queremos conhecer e apren
der as experiencias brasileiras no desenvol
vimento de exportac,:ao. Estou convencido 
de que, a plena troca de opini6es e informa
c,:oes dos do is I ados contribu ira, de forma 
positiva, para o intercambio e cooperac,:ao 
dos dais palses, e atraves das negociac,:oes 
amistosas, nosso trabalho alcanc,:ara seu 
plena exito e contribuira novamente para 
o desenvolvimento das relac,:6es economica 
e comercial. 

Obrigado a todos presentes. 
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a visita a brasilia do 
m inistro dos neg6cios 

estrangeiros de ruanda 
Discurso do Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, no Palacio do ltamaraty em Brasilia, 
em 18 de mar<;o de 1982, por ocasiiio de almo<;o oferecido 
ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da Coopera<;iio 
da Republica Ruandesa, Fran<;ois Ngarukiyintwali. 

Senhor Ministro, 

Em nome do governo brasileiro, desejo, em 
primeiro Iugar, saudar calorosamente Vossa 
Excelencia e a importante comitiva que o 
acompanha na primeira visita oficial de um 
Ministro de Estado Ruandes ao Brasil. 

0 estabelecimento de relac;;5es diplom<Hicas 
entre os nossos pa(ses data de pouco mais 
de um ano. Em fevereiro do ano passado, 
foi criada a Embaixada do Brasil em Kigali 
que, inicialmente, sera cumulativa com a 
representac;;ao na Republica do Zaire. Em 
novembro do mesmo ano, apresentou suas 
Cartas Credenciais o primeiro Embaixador 
da Republica Ruandesa no Brasil. Voltou 
o Embaixador a Brasilia em missao pre
cursora a visita que Vossa Excelencia ora 
nos faz. Com a abertura de Embaixadas em 
Kigali e Bras(iia, os Governos de nossos pa(
ses ampliaram seus canais de comunicac;;ao. 
Podemos, agora, respondendo ao anseio de 
nossos povos, fortalecer os v(nculos de 
amizade e de cooperac;;ao que ligam Brasil e 
Ruanda, com vistas ao desenvolvimento de 
nossas nac;;oes e ao bem estar de nossas po
pulac;;oes. 

I nteresses comuns, no entanto, como aque
les que nos tem unido em foros internacio
nais, como o da Organizac;;ao I nternacional 
do Cafe, fazem recuar, de varios anos, os 
contatos que nossos pa(ses vem cordial e 
fraternalmente mantendo. Nesse sentido, 
Brasil e Ruanda compartilham o esforc;;o de 
obter prec;;os justos para a colocac;;ao de seus 
produtos no mercado mundial. Enfrenta
mos, nesse esforc;;o, os obstaculos de barrei
ras protecion istas criadas pelos pa (ses de
senvolvidos e de suas tentativas unilaterais 
de impor regras de conduta comercial. 

Senhor Ministro, 

No mundo de hoje, preocupa-nos que ten
sees geradas em setores ou areas que, em 
principia, nada teriam a ver com nossa rea
lidade, venham sobrepor-se a nossos interes
ses e objetivos de desenvolvimento, paz e 
seguranc;;a. Tal ocorrencia dificulta ainda 
mais a resoluc;;ao de conflitos locais eleva a 
polarizac;;ao, a formac;;ao de blocos, a cria
c;;ao de hegemonias e zonas de influencia 
que frustram nossos esforc;;os. 

Ap6ia o Brasil a observancia plena e univer-
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sal dos princlpios do Direito I nternacional, 
inscritos na Carta das Na<;:oes Unidas, e que 
constituem base segura para a salvaguarda 
de nossa soberania. Defendemos o estabe
lecimento de uma nova ordem internacio
nal mais equitativa e o respeito aos princl
pios da auto-determina<;:ao, da nao-interven
<;:ao nos assuntos internos de outros palses, 
do nao-uso da for<;:a para sol u<;:ao de confl i
tos, do respeito mutua, da independencia 
autentica dos povos e da boa convivencia 
i nternacional. 

Pals em desenvolvimento e herdeiro dos va
lores ocidentais no que tem de permanen
te, o Brasi I pauta, na franqueza e na auten
ticidade, o dialogo com todos os pa(ses 
especialmente aqueles cujos interesses se 
definem como semelhantes. Neste esp(rito, 
o Governo brasileiro situou a a<;:ao diploma
tica brasileira com os vizinhos do continen
te africano como meta prioritaria de sua 
pol (tica exterior. 

Os exitos africanos em geral e OS de Ruanda 
em particular sao motiVOS de jubilo para OS 
brasileiros. Como pals multi-racial e amante 
dos princlpios da liberdade e da boa convi
vencia, o Brasil repudia a institucionaliza
<;:ao do regime de discrimina<;:ao racial re
presentado pelo "apartheid", que fere are
gra basica da igualdade e ofende a dignida
de humana. Condenamos igualmente as 
incurs5es de tropas em territ6rios de pa(ses 
como Angola, Mo<;:ambique e Zambia, pra
tica que constitui amea<;:a a paz interna
cional. 

Nosso sentimento anticolonialista nao pode 
deixar de ser atingido pelo retardamento in
justificavel do processo de independencia 
da Namibia, foco adicional de tensao e 
amea<;:as a paz na Africa Meridional. 
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Senhor Ministro, 

Temos acompanhado, no Brasil, com muito 
interesse, a atua<;:ao internacional da Repu
blica Ruandesa, particularmente no ambito 
da Comunidade Economica dos Pa(ses dos 
Grandes Lagos, organiza<;:ao com sede na ci
dade do Gisenyi, em seu pals. Nos foros in
ternacionais, temos tido o prazer de identi
ficar pontos coincidentes entre as posi<;:5es 
do Brasil e de Ruanda, em fun<;:ao da con
vergencia de vis5es independentes de palses 
que enfrentam situa<;:5es e desafios seme
lhantes e buscam, no dialogo e na coopera
<;:ao, e nao na divisao e na intolerancia, o ca
minho para a realiza<;:ao de seus fins pad
ficas. 

Durante a permanencia em nosso pals, 
Vossa Excelencia podera verificar o grande 
esfor<;:o que temos empreendido para supe
rar os problemas que nos sao comuns. Mui
to, ainda, ha a fazer. Estamos certos de que 
o intercambio de experiencias com os pal
ses africanos, de um modo geral, e com 
Ruanda em particular, podera contribuir 
substancialmente para o desenvolvimento 
de nossos povos. 

A presen<;:a de Vossa Excelencia no Brasil 
reflete a vontade de nossos Governos em 
aprofundar e dinamizar os cantatas com 
vistas a concretiza<;:ao dos objetivos bila
terais. 

Convido os presentes a erguerem suas ta<;:as, 
formulando votos pela intensifica<;:ao das 
boas rela<;:5es entre nossos povos e Gover
nos, pela saude do Presidente Juvenal Ha
byarimana e pela felicidade pessoal de Vas
sa Excelencia e dos demais membros da 
com it iva ruandesa. 

Muito obrigado. 



chanceler brasileiro, 
em pequim, intensifica a 
coopera~ao com a china 
Discurso do Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Pequim, em 22 de mar<;o de 
1982, par ocasiao de banquete que lhe foi oferecido 
pelo Ministro das Rela<;oes Exteriores da Republica Popular 
da China, Huang Hua. 

Excelent(ssimo Senhor Ministro das Rela
c;:oes Exteriores Huang Hua, 

Esta e a primeira vez que um Chanceler bra
sileiro visita a Republica Popular da China. 
Sinto-me feliz e honrado par me haver ca
bido esta missao. A realizac;:ao desta visita 
oficial constitu i clara demonstrac;:ao das 
boas relac;:oes que existem entre nossos Go
vernos. E tambem expressao da s61ida ami
zade que une nossos povos e da firme dis
posic;:ao que nos anima a intensificar nossa 
cooperac;:ao e intercambio, para proveito 
mutua. 

Apesar das distancias geograficas, nossos 
palses souberam criar condic;:oes para a 
aproximac;:ao. Par uma feliz coincidencia, 
comemora-se no dia 3 de junho proximo o 
centenario da entrada em vigor do primeiro 
acordo bilateral entre a China eo Brasil. Na 
epoca da assinatura daquele instrumento, 
os dais pa(ses viviam sob regime monarqui
co, mas ja se encontravam no caminho da 
republica. 0 Brasil conquistou-a em 1889, e 
a China em 1911. 

Certas semelhanc;:as aproximavam Brasil e 
China, quando, em 1879, os dais palses 

realizaram seu pnmeiro cantata diploma
tico significativo, atraves de suas respecti
vas missoes em Londres. As aproximac;:oes 
que, em curta tempo, se sucederam amisto
samente, comprovaram a comunidade de 
aspirac;:oes e sentimentos que unia os dais 
palses em torno de valores contrastantes 
com as praticas semicoloniais das grandes 
potencias. Aqueles primeiros cantatas evo
lu I ram ate a assinatura, em outubro de 
1981, do "Tratado de Amizade, Comercio 
e Navegac;:ao", que entrou em vigor em ju
nho de 1882, ap6s troca de Notas realizada 
em Xangai, cidade ande o Brasil estabelece
ria, ja no ana seguinte, seu Consulado-Geral, 
primeira representac;:ao brasileira na China. 

Ressalto, com relac;:ao aquele primeiro con
tacto diplomatico, o respeita mutua de 
cad a pa (s a sober an ia da outra parte. 0 
Acordo cujo centenario ora comemoramos 
recusava, par exemplo, os chamados "pri
vilegios equitativos", principia in I quo que 
serviu de pretexto a tantas praticas abusivas 
cometidas contra o povo chines. A epoca 
em que o Governo da China se via obrigado 
a aceitar consules estrangeiros sem ser con
sultado, o Brasil submeteu a ampla aprecia-
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vao chinesa a designavao do primeiro Con
sui-Geral do Brasil neste pals. Fatos como 
estes, que atestam com tanta clareza a tra
dicao brasileira de respeito a soberania dos 
pa.lses estrangeiros, devem ser evocados 
hoje como marcos das relac;;oes que, em di
ferentes epocas, China e Brasil souberam 
manter. 

Hoje, como ontem, os entendimentos entre 
nossos Governos vem sendo sol ida mente 
constru ( dos com base na convic<;:ao de que 
as boas relacoes redprocas e a paz interna
cional s6 p~dem fundar-se na inviolabilida
de da soberania de cada povo e no irrestrito 
respeito mutua. Por isso mesmo, nao cons
titui surpresa a evolu<;:ao do relacionamento 
entre o Brasil e a China desde sua normali
za<;:ao em agosto de 1974. 

Desejo reafirmar que o grau de amadureci
mento atingido pelas rela<;:oes sino-brasilei
ras e para n6s motivo de grande satisfa<;:ao. 
Creio que ja vencemos uma etapa extrema
mente importante, com o aprofundamento 
do conhecimento mutua, a troca de expe
riencias e a identificac;;ao de amplas perspec
tivas de colaborac;;ao. Dentro desse quadro, 
e sempre com esplrito de compreensao e 
cordialidade, tem sido cada vez mais fre
quentes os cantatas entre brasi lei ros e chi
neses, inclusive atraves do interd\mbio de 
delegac;;oes de alton I vel dos do is palses. 

Senhor Ministro, 

A luz do que acabo de dizer, estou seguro 
de que podemos encarar o futuro de nossas 
rela<;:oes com otimismo e confianc;;a. Acre
ditamos no dialogo e na coopera<;:ao como 
formas efetivas de convivencia entre os 
Estados. 0 Brasil reconhece o papel que a 
China tem desempenhado como membra 
permanente do Conselho de Seguranc;;a das 
Nac;;oes Unidas e, em outras instancias, 
como as negociac;;oes, ainda em curso, sabre 
o Direito do Mar. 
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Palses em desenvolvimento de dimensoes 
continentais, a China e o Brasil tem em co
mum a consciencia da grandeza dos desa
fios que enfrentam no caminho da moder
nizac;;ao e do progresso para o bem-estar de 
seus povos. 

Cabe-nos a responsabilidade primordial de 
extrair todas as consequencias positivas des
sa feliz convergencia de i nteresses. Cabe-nos 
nao s6 intensificar e diversificar o nosso in
tercambio bilateral, mas tambem o que 
mantemos com os demais pa(ses em desen
volvimento. Cabe-nos, finalmente, estar 
presentes e atuantes, como recentemente 
estivemos na reuniao de Cancun, na defesa 
dos interesses e aspira<;:oes dos palses e po
vos que lutam pelo seu desenvolvimento e 
bem-estar. 

Ha imensas possibilidades de coopera<;:'ao 
bilateral, sabre as quais nossos Governos 
tem trabalhado ativamente. Ha poucos dias, 
em Brasilia, realizamos a Segunda Sessao da 
Comissao Mista Comercial Brasil-Republi
ca Popular da China, quando tivemos, tam
bem, a honra de receber a visita do Vice
Ministro do Comercio Exterior da Repu
blica Popular da China, Senhor Lu Xuzhang. 

A ampla gama de interesses comuns e igual
mente evidenciada pela rapida evoluc;;ao dos 
entendimentos entre autoridades dos dais 
pa(ses na area de ciencia e tecnologia. 
Ouero assinalar aqui a inequlvoca impor
tancia que meu Governo atribui ao acordo 
de coopera<;:ao nessa area, que sera assinado 
durante minha visita. 

Desejo salientar tambem a presenc;;a na co
mitiva que me acompanha de personalida
des do mais alto n I vel das entidades que re
presentam o setor privado brasileiro, na 
area da agricultura, da industria e do co
mercia. Essa e mais uma demonstra<;:ao do 
nosso desejo de encontrar meios e modos 
para intensificar o intercambio bilateral. 



Senhor Ministro, 

Creio que e chegado o momenta de darmos 
um novo e decidido impulso ao processo de 
aproximac;::ao abrangente entre nossos povos 
e Governos. Minha presenc;::a em Pequim 
neste momenta e prova da disposic;::ao que 
nos anima. Nossos cantatas devem ser cada 
vez mais constantes, pelas aspirac;::oes e inte
resses que nos unem e pela propria respon
sabilidade inerente a ativa presenc;::a interna
cional dos dais pa(ses. Estou certo de que 
esse dialogo sera benefico para ambos os 
I ados. 

Partimos de uma s61ida base de entendi
mento, fundada em princ(pios claros e com 
vistas ao exerclcio de uma cooperac;::ao 
entre palses em desenvolvimento que pode 
ser exemplar. Empreendi esta viagem a Re
publica Popular da China com esse sincero 
desejo, que sinto fortalecido pela experien
cia animadora do cantata que estou tendo 

com as autoridades chinesas e com o labo
rioso e talentoso povo deste pals. 0 esforc;::o 
que a China vern realizando no sentido da 
crescente modernizac;::ao e motivo de admi
rac;::ao e de confianc;::a no futuro desta gran
de nac;::ao, que tantas contribuic;::oes ja trou
xe a humanidade. 

Em meu nome, em nome de minha mulher 
e de todos os membros de minha comitiva, 
expresso neste momenta meus efusivos 
agradecimentos pela hospitalidade com que 
nos recebe o Gover no chines. Pec;::o I icenc;::a, 
Senhor Ministro, neste momenta, para con
vidar todos os presentes a erguerem um 
brinde pela saude de Vossa Excelencia e da 
Senhora Huang Hua, pel a fel icidade pessoal 
do Primeiro-Ministro Zhao Ziyang e pela 
crescente prosperidade da grande nac;::ao chi
nesa. Saude a todos. 

Muito obrigado. 

chanceler brasileiro· amplas 
e en cora i adoras as perspectivas 
de colabora~ao entre brasil e china 

Senhor Ministro, 

Mu ito agradec;::o a presenc;::a de Vossa Exce
lencia e da Senhora Huang Hua aqui nesta 
noite, bern como a de todos os nossos ami
gas e convidados chineses. Este momenta 
de confraternizac;::ao procura expressar, mais 
uma vez, nossa gratidao pela calorosa aco
lhida de que fomos alva nesta grande capi
tal. Para todos n6s, esta visita a Republica 
Popular da China tern sido uma experiencia 
enriquecedora e, par todos OS motivos, sera 
inesqueclvel. 

Para um pals jovem como o Brasil, a China 

Discurso do Chanceler Saraiva Guerreiro, em Pequim, 
em 25 de marc;o de 1982, por ocasiao de banquete 

que ofereceu ao Ministro das Relac;5es Exteriores 
da Republica Popular da China, Huang Hua. 

representa uma ilustrac;::ao viva do poder 
criador da Humanidade. Refiro-me nao s6 a 
tradic;::ao de sabedoria do povo chines, mas 
tambem a construc;::ao e a modernizac;::ao que 
presenciamos hoje na Republica Popular da 
China. 

Acompanhamos com todo o interesse e 
simpatia o esforc;::o de desenvolvimento a 
que se dedica o povo chines. Contudo, ne
nhuma informac;::ao podera substituir o con
tacto direto com a realidade. Seria talvez 
apropriado lembrar aqui um proverbio chi
nes: "uma imagem vale par mil palavras". 
Confirmou-se minha convicc;::ao de que a 
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energia, o talento e a operosidade do povo 
chines sao uma garantia de que sua luta 
pelo progresso sera coroada de exito. 

Como um pa(s em desenvolvimento, o Bra
sil se sente irmanado a Republica Popular 
da China ao enfrentar o mesmo desafio his
t6rico: o desafio de decidir o seu proprio 
destino e de procurar assegurar um futuro 
de paz e de bem-estar para seus fi I hos. E sa
bemos que a construc;;ao autonoma do de
senvolvimento, para ser levada adiante com 
rapidez e eficiencia, tem como condic;;ao 
essencial a paz entre as nac;;oes. 0 Brasil, em 
proveito de seu proprio povo e de todos os 
demais, con tinuara viva mente empenhado 
nas grandes tarefas da paz e do desenvolvi
mento. 

Senhor Min istro, 

Em nossos encontros de trabalho, ja tive
mos oportunidade de examinar as amplas 
e encorajadoras perspectivas de colaborac;;ao 

entre o Brasil e a Republica Popular da Chi
na. Ouero reafirmar aqui que visualizamos 
o furuto de nossas relac;;oes com confianc;;a e 
otimismo. Dois pa(ses em desenvolvimento, 
com as dimensoes continentais que tem o 
Brasil e a China, podem e devem elevar sua 
cooperac;;ao a dimensao de suas imensas po
tencialidades, tendo sempre em conta o 
interesse mutuo. Estou convencido de que 
os contatos que mantive com Vossa Exce
lencia e com as altas autoridades chinesas 
terao contribu (do para consolidar ainda 
mais os lac;;os de amizade e os v(nculos eco
nomicos e comerciais entre o Brasil e a Re
publica Popular da China. 

Pec;;o I icenc;;a, Senhor Min istro, neste mo
menta, para convidar os presentes a ergue
rem um brinde pela saude de Vossa Exce
lencia e da Senhora Huang Hua e pela cres
cente prosperidade da grande nac;;ao chinesa. 

Saudo a todos. 

governo de xangai homenageia o 
chanceler brasileiro 

Senhor Prefeito, 

E com particular satisfac;;ao que eu e os 
membros de minha delegac;;ao visitarnos esta 
grande cidade. Na hist6ria da aproximac;;ao 
entre nossos pa(ses, Xangai ocupa Iugar de 
destaque, tendo sido a sede de um Consula
do-Geral do Brasil, que foi instalado no ano 
de 1883 e constitui a primeira representa
c;;ao brasileira na China. 

0 prindpio do respeito mutuo, no qual se 
pautou a aproximac;;ao sino-brasileira na
quela epoca, tornou-se a base do relacio
namento que hoje mantem os pafses. Desde 
a normalizac;;ao das relac;;oes diplomaticas, 
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Discurso do Ministro de Estado das Rela~6es Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em Xangai, em 26 de mar~o de 1982, 

por ocasiao de banquete que I he toi olerecido 
pelo Governo de Xangai. 

em agosto de 1974, e sobre aquele prind
pio que desenvolvemos contactos cada vez 
mais intensos, nos mais diversos setores. 

Como primeiro chanceler brasileiro a visi
tar a China, nao me poderia privar dessa 
vinda a Xangai, cidade de povo laborioso e 
de importancia incontestavel do ponto de 
vista economico e comercial. 

Em 1978, missao comercial chefiada pelo 
Chefe do Departamento de Promoc;;ao Co
mercia! do Ministerio das Relac;;oes Exte
riores do Brasil aqui esteve, tendo conhe
cido o grande porto de Xangai e mantido 
contactos frut(feros para o desenvolvi-



menta do comercio bilateral. Par ocas1ao 
da primeira Comissao Mista Comercial Bra
sil--China, realizada em Pequim, em 1980, 
a delegac,;ao brasileira aquela Reuniao tam
bern visitou esta cidade. As duas missoes re
tornaram ao Brasil vivamente impressiona
dos com a importancia deste centro comer
cia! dinamico e animadas com as perspec
tivas que aqui identificaram para a amplia
c,;ao do intercambio comercial e da coope
rac,;ao economica entre o Brasil e a China. 

Par outro lado, o Governo brasileiro acom
panha com interesse as iniciativas do Go
verna chines para a maior descentralizac,;ao 
da pol (tica econom ica e co mercia I chi nesa, 
a qual certamente reservara a Xangai uma 
participac,;ao cada vez mais importante no 
processo de modernizac,;ao da China. 

Eu e os membros de minha dslegac,;ao veri
ficamos, com muito agrado, a pujanc,;a des
ta cidade de tanta tradic,;ao e de papel his
t6rico tao relevante na vida chinesa. Em Pe-

quim, tivemos a oportunidade de manter 
contactos positivos e promissores para o 
aperfeic,;oamento do dialogo sino-brasileiro 
e acelerac,;ao de nossas relac,;oes bilaterais. A 
visita que ora realizamos a Xangai propor
ciona mais uma possibilidade de maior con
tacto com o povo e a realidade chinesa, o 
que muito contribui, sem duvida, para o 
aprofundamento do conhecimento red
proco 

Embora o tempo de minha permanenc1a 
seja mais breve do que desejaria, estou cer
to de que os contactos aqui mantidos terao 
efeitos amplamente beneficos e duradouros, 
que reforc,;arao os v(nculos de amizade e de 
cooperac,;ao entre o Brasil e a China. 

Desejo agradecer a amavel acolh ida do povo 
e das autoridades de Xanga1 e erguer um 
brinde a crescente prosperidade de toda a 
nac,;ao chinesa. * 

Mu ito obrigado. 

• Na se<;ao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 166, o texto do Acordo Basico de Coopera~ao Cientifica e Tecnol6· 
gica entre o Brasil e a Republica Popular da China, assinado par ocasiao da vis ita do Chanceler Sara iva Guerreiro a 
Pequim. 
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baena so a res 
recebe o prfncipe saudita 

tala I ibn abdul aziz al saud 
Discurso do Ministro de Estado, interino, das Rela<;oes 
Exteriores, Joao Clemente Baena Soares, no Palacio 
do ltamaraty em Brasilia: em 22 de mar<;o de 1982, por 
ocasiao de almo<;o oferecido ao enviado especial do UNICEF e 
Presidente do AGFUND (Programa do Golfo Arabe para as 
Organiza<;5es de Desenvolvimento das Na<;Cies Unidas), 
Sua Alteza Real o Principe da Arabia Saudita 
Talallbn Abdul Aziz AI Saud. 

Um dos fen6menos dos tempos modernos 
que contribui, simultaneamente, para con
fundir e simplificar e 0 advento das siglas, 
das quais uma das mais conhecidas e ben
quistas e UNICEF, ou seja, a United Na
tions International Children's Emergency 
Fund. 

~ interessante notar a reten<;:ao do aspecto 
"emergencia" na sigla de um organismo 
permanente, cuja atuac;:ao em favor da 
crian<;:a coincidiu com os armist(cios que 
terminaram a II Guerra Mundial e que teve 
objetivo salvaguardar muito especialmente 
as crian<;:as e as maes carentes vitimadas 
pela violencia e marcadas pela contunden
cia do conflito mundial. 

Os extraordinarios resultados obtidos pelo 
UNICEF, guiado par seu dedicad(ssimo di
retor Maurice Pate, nesse per(odo pioneiro, 
levou o Governo brasileiro a propor, a par
tir da rapida recupera<;:ao da infancia vi
timada pela guerra, a extensao da atuac;:ao 
do organ ismo para a prote<;:ao das crianc;:as 
nos palses subdesenvolvidos. Nao foi sem 
dificuldade que se conseguiu salvaguardar 

para atuac;:ao futura um dos 6rgaos das Na
<;:oes Unidas que mais eficiencia demons
trou desde os primeiros dias, com melhor 
rela<;:ao recursos - beneflci'os de toda a 
estrutura s6cio-econ6mica da organiza<;:ao 
mundial. Muita estat(st'ica tivemos de apre
sentar mostrando que mesmo sem os 
impactos da guerra as crianc;:as dos pa(ses 
pobres em muitos casas eram mais necessi
tadas de assistencia do que aquelas em pa(
ses em vias de recupera<;:ao. 

E, portanto, com especial orgulho que sau
damos, Alteza Real, na sua presenc;:a, a con
cretiza<;:ao de nossas melhores esperanc;:as 
em prol das crian<;:as necessitadas no Brasil 
e no mundo pobre. A atua<;:ao do UNICEF 
ao completar 46 anos mantem o vigor da 
juventude que se habituou a amparar e 
exibe a sabedoria que soube acumular. 

Exemplo recente da atuac;:ao sempre tao di
namica desse organismo foi a designac;:ao do 
a no de 1979 como A no I nternacional da 
Crianc;:a, quando se obteve a tomada de 
consciencia de todos os pa(ses do mundo 
para a construc;:ao do proprio mundo. 
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Como disse o ex-Diretor Executivo do 
UNICEF, Senhor Henry Labouisse, o Ano 
I nternacional da Crian<;:a foi importante 
"por dais bilhoes de razoes, a maior parte 
del as com menos de 10 anos de idade". 

Em muitas partes, e ate diria, em todas as 
partes do mundo, crian<;:as continuam ca
rentes de educa<;:ao, de saude, de expectati
va de trabalho e de horizontes para o fu
turo. Se o Ano lnternacional da Crian<;:a 
tivesse bastado apenas para os dias que o 
compuseram, certamente hoje nao passaria 
de um conjunto de quatro algarismos. Mas, 
no Brasil, ele se tornou importante por ter 
marcado, mais que uma atitude perante a 
vida, o detonador de uma a<;:ao continua 
para a solu<;:ao dos problemas que afligem 
as novas gera<;:oes. Para os dais bilhoes de 
razoes mencionadas, o Brasil contribui com 
cerca de 50 milhoes, ja que quase metade 
de sua popula<;:ao esta abaixo de 18 anos de 
idade. Esse fato, ao mesmo tempo em que 
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constitui uma preocupa<;:ao, e tambem um 
grande desafio, que Governo e povo brasi
leiros tem a convic<;:ao de veneer. 

Por esse motivo, Principe Tala! Ibn Abdu
laziz AI Saud, a sua visita ao Brasil e mo
menta de grande satisfa<;:ao para n6s, por 
verificarmos que as a<;:oes do UNICEF e do 
Governo brasileiro convergem para o mes
mo objetivo, e que a coopera<;:ao, que de
senvolvem tradicionalmente, tem produzi
do resultados positivos para a constru<;:ao 
de um mundo melhor para as crian<;:as de 
hoje e de amanha. 

Por conhecer seu empenho pessoal em eri
gir os alicerces desse novo mundo e por 
provir Vossa Alteza Real de um pals, Ara
bia Saudita, com o qual temos rela<;:oes 
exemplares, concretizadas em tantos cam
pos espedfitos, beneticos para ambos os 
pa(ses, sente-se o Governo brasileiro dupla
mente honrado com sua presen<;:a entre n6s. 



ministro da educa~ao 
superior e pesquisa cientffica 

do iraque visita brasilia 
Discurso do Ministro de Estado, interino, das Relac;:6es 
Exteriores, Jmio Clemente Baena Soares, no Palacio 
do ltamaraty em Brasilia; em 25 de man;o de 1982, par 
ocasiao de almoc;:o oferecido ao Ministro da Educacao Superior 
e Pesquisa Cientifica do I raque, Abdulrazaque AI-Hacimi. 

Senhor Min istro, 

A visita de Vossa Excelencia -agora inves
tido das altas responsabilidades de Ministro 
da Educa<;:ao Superior Pesquisa Cient(fica
e da ilustre comitiva que o acompanha, 
constitui motivo de satisfa<;:ao para o Gover
no brasileiro. 

I ntegrando a com1t1va do Vice-Presidente 
Taha Muhiedin Maarufe, em maio de 1979, 
Vossa Excelencia participou dos entendi
mentos que deram in(cio a novae dinamica 
fase no relacionamento entre o Brasi I e o 
I raque, hoje expressa num acervo concreto 
de realiza<;:oes conjuntas em diversos cam
pos, entre os quais os de engenharia ferro
viaria eo da constru<;:ao civil. 

A liga<;:ao aerea Bagda-Rio de Janeiro apro
ximou os nossos povos, que ja se sentiam 
vizinhos na afinidade de aspirac;;oes. 

No campo financeiro, assistiremos, em bre
ve, a constituic;;ao do Banco Binacional, que 
pretendemos venha traduzir em instrumen
to eficaz e adequado para a canal izac;;ao de 
recursos para o desenvolvimento de nossas 
economias. 

Esse novo n(vel do nosso bom entendimen
to tem-se consoli-dado mediante a intensi
ficac;;ao de visitas ministeriais eo interd1rr.
bio de missoes tecnicas, que testemunham 
a alta relevancia atribu t'da por nossos Go
vernos a dinamizac;;ao do intercambio de 
bens, de servic;;os e de soluc;;oes tecnol6gi
cas, para o beneft'cio redproco de nossos 
povos. 

Tambem no campo internacional evidencia
se a coincidencia de pontos de vista diante 
de alguns dos principais temas da atualida
de, especialmente no que diz respeito ao 
encaminhamento de solu<;:oes para os dese
quilfbrios entre pa(ses industrializados e 
pa(ses em desenvolvimento. 

Sal ienta-se, nesse contexto, a enfase confe
rida por nossos Governos a cooperac;;ao 
entre os pa(ses em desenvolvimento. Na 
medida em que contribui para reduzir as 
relac;;oes de dependencia e desigualdades 
com os pa(ses do Norte e gera um relacio
namento equ i I ibrado e aberto entre os pr6-
prios pa(ses do Sui, concorre, de forma 
concreta, para a afirmac;;ao de uma nova 
ordem internacional mais justa. 
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lmbu(dos dessa visao, cumpre-nos zelar 
para que se aprimorem os mecanismos exis
tentes de coopera<;:ao horizontal, e para que 
se traduzam sempre em medidas concretas 
o que acordamos no plano doutrinario. ~ 
precise que a coopera<;:ao entre palses em 
desenvolvimento, caracterizada pelo iguali
tarismo, pelo respeito e benef!'cio mutuos, 
pelo esplrito construtivo, mere<;:a, de nossa 
parte, permanente aten<;:ao. E precise apri
morar constantemente essas correntes hori
zontais de coopera<;:ao, de forma a erigi-las 
como exemplo da modalidade de compor
tamento entre na<;:oes que deve caracterizar 
a nova ordem internacional por n6s pos
tu !ada. 

Nao seria, portanto, inoportuno reconhe
cer que o mu ito ja obtido no quadro de 
nosso relacionamento bilateral e ainda pou
co diante da imensa potencialidade ofere
cida pela aproxima<;:ao entre nossos pa(ses. 

A cerimonia de assinatura de um Acordo de 
Coopera<;:ao Cultural e Educacional reafir
ma a amizade que sempre uniu nossos pa(
ses e que recebe agora um novo e vigoroso 
impulso. Congratulo-me, portanto, com 
Vossa Excelencia por mais este aperfei<;:oa
mento nos mecanismos de entendimento 
entre o Brasil e I raque. 

brasil e iraque assinam acordo de 
coopera~ao cultural e educacional 

Discurso do Ministro de Estado, interino, das Rela<;oes 
Exteriores, Joao Clemente Baena Soares, no Palacio do 

ltamaraty em Brasilia~ em 25 de marr;:o de 1982, por ocasiao 
da assinatura do Acordo de Coopera<;ao Cultural e Educacional 

entre o Brasil eo lraque. 

0 Brasi I e o I raque sao pa (ses em desenvol
vimento que tem uma longa tradi<;:ao de 
coopera<;:ao no ambito multilateral para a 
forma<;:ao de um mundo de maior justi<;:a e 
equilibria, por meio da cria<;:ao de melhores 
oportunidades para todos os pa(ses. 

A essa circunstancia que nos aproxima de
vemos acrescentar a profl'cua coopera<;:ao 
bilateral que se tem expandido em diferen
tes areas relacionadas com o progresso eco
nomico e social de ambos os pa(ses. 

A assinatura de acordo de coopera<;:ao edu
cacional e cultural entre o Brasil eo lraque 
representa passo adicional importante na 
dire<;:ao do desenvolvimento a que aspira
mos. Reflete tambem a confian<;:a de ambos 
os Governos em que a coopera<;:ao bilateral, 
ja expressiva, pode ainda ser mais estimula
da pelo ordenamento adequado de esfor<;:os. 
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Como todos sabemos, o desenvolvimento 
constitui hoje o objetivo primordial de to
dos os pa(ses do terceiro mundo, sendo 
mais, muito mais, do que a mera acumula
<;:ao de capital flsico produtivo. Abrange 
fundamentalmente o elemento humano da 
na<;:ao e sua habilidade de apreender, inter
pretar e utilizar a realidade que o envolve 
de forma a que, pelo uso dos elementos 
dessa real idade, possa alcan<;:ar a real iza<;:ao 
dos seus objetivos individuais e sociais. 

Exige uma consciencia nltida dos objetivos 
nacionais, os quais sao expressao cultural 
de sociedades espec(ficas. I ncorpora a habi
lidade de dominar e usar os componentes 
dessa realidade. 0 elemento humano inte
grado transforma gradualmente em recursos 
o que desde o come<;:o do tempo nada mais 
era que materia bruta. E este e o papel da 
ciencia e da tecnologia. 



No acordo que acabamos de assinar, estes 
elementos fundamentais tem seu Iugar. No 
seu texto, encontra-se dispositivo sabre ati
vidades desportivas que sao essenciais para 
a saude coletiva e importante opc;:ao social 
de lazer. Com ele, abrimos o caminho para 
o interd1mbio de informac;:oes, fundamen
tal para o entendimento de uma realidade 
complexa. Nele, encontramos dispositivos 
de colaborac;:ao entre universidade e insti
tui<;:oes de alto n(vel que abrigam os novas 
conhecimentos indispensaveis para um fu
turo melhor, (e para uma noc;:ao mais firme 

das ra(zes do passado comum da humani
dade). 

Podemos estar certos de que este acordo 
lanc;:a as bases de uma coopera<;:ao de gran
de alcance nas mais variadas areas culturais, 
educacionais e cientdicas em benefl'cio das 
relac;:oes entre o Brasil eo I raque. 

Permita-me Vossa Excelencia em nome do 
Governo brasileiro manifestar nossa grande 
satisfac;:ao porter assinado este instrumento 
que se destina a aproximar ainda mais nos
sos dois povos. * 

* na pagina 164, seo;:ao Tratados, Acordos, Convenios, o texto do Acordo de Cooperao;:ao Cultural e Educacional entre o 
Brasil e o I raque. 
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• • sara1va guerre1ro 
em t6qu io: nova etapa -para a cooperac;ao 

nipo-brasileira 
Discurso do Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em T6quio, em 29 de marc;:o de 
1982, por ocasiao do banquete que lhe foi oferecido 
pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Japao, 
Yoshio Sakurauchi. 

Excelentlssimo Senhor Ministro dos Neg6-
cios Estrangeiros do Japao e estimado cole
ga Yoshio Sakurauchi, 

Considero um especial privilegio visitar ofi
cialmente o Japao, a convite de Vossa 
Excelencia. 

A continuidade e a frequencia dos contac
tos entre altas autoridades brasileiras e 
japonesas constitui prova eloquente da soli
dez, importancia e diversidade dos vlnculos 
entre nossos dois palses. Nesta ocasiao, 
tenho ainda a satisfa<;:ao de retribuir as visi
tas com que nos honrou, em 1979 e 1981, 
o predecessor de Vossa Excelencia na pasta 
dos Neg6cios Estrangeiros, o Senhor Sunao 
Sonoda. 

Nos entendimentos que manterei em T 6-
quio em n(vel governamental, e em meus 
contactos com I (de res empresariais deste 
pals, procurarei impulsionar as rela<;:5es 
nipo-brasileiras. A confian<;:a, ao lado do di
namismo, tem sido um tra<;:o fundamental 
das nossas rela<;:5es bilaterais. Visito o Ja
pao, precisamente, no desejo de real<;:ar essa 
caracterlstica, numa fase em que a cena in-

ternacional e marcada pelo aprofundamen
to da crise econ6mica e pelo agu<;:amento 
das tensoes pol lticas. 

Para mim e para a comitiva que me acom
panha, e sob todos os aspectos estimulante 
esta oportunidade de renovado contacto 
com a na<;:ao japonesa. 0 esfor<;:o de desen
volvi men to real izado por este paIs consti
tui, sem duvida, uma li<;:ao e um exemplo. 
Diante de fatores complexos e com fre
quencia adversos, o povo japones se distin
gue por sua capacidade de organiza<;:ao, dis
ciplina e tenacidade, assim como porum ta
lento peculiar para o aperfei<;:oamento e a 
inova<;:ao. 

Essas qualidades intrlnsecas da cultura ja
ponesa - que tanto sabemos admirar - e 
essa experiencia singular de desenvolvimen
to colocam o Japao em posi<;:ao privilegiada 
para trazer sua contribu i<;:ao espec(fica a so
lu<;:ao dos principais problemas da atualida
de. Conhecemos a determina<;:ao da na<;:ao 
nip6nica em desempenhar um papel inter
nacional compatlvel com a importancia 
atual do Japao. 
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No Brasil, estamos convencidos de que a 
contribuit;:ao japonesa se faz sentir de for
ma cada vez mais nltida. Refiro-me ao pa
pel do Japao no que diz respeito tanto a 
questao da paz mundial quanta a do desen
volvimento. Penso na coopera<;:ao cient(fica 
e tecnologica, e na intensifica<;:ao dos rela
cionamentos economicos equitativos, assim 
como penso na indispensavel contribui<;:ao 
japonesa para o tratamento das difl'ceis 
questoes pol lticas que hoje afl igem a comu
nidade internacional. 

Sabemos que a prosperidade do Japao esta 
ligada, em larga medida, a suas possibilida
des de intercambio e de coopera<;:ao com o 
resto do mundo. A esse respeito, e par
ticularmente significative que mais da me
tade do comercio niponico e hoje realizada 
com os pa(ses em desenvolvimento. Enten
do que esse dado confere ao Japao uma res
ponsabilidade especial dentro do dialogo 
Norte-Sui. 

Senhor Ministro, 

Por compromisso constitucional, nossos 
pa(ses sao devotados a causa da paz. Nos 
dias de hoje, paz significa, tambem desen
volvimento e justi<;:a. 0 anseio de bem-estar 
e de prosperidade e indivisfvel e anima a to
dos os povos e a todos os homens. No cam
po do desenvolvimento, como em tantos 
outros, nao ha espa<;:o para compartimentos 
estanques ou comportamentos ego(stas. Na 
verdade, o problema do desenvolvimento 
hoje preocupa tanto os pafses ricos quanta 
os pobres. 

Se os mercados importadores, o capital e a 
tecnologia dos pa(ses desenvolvidos sao 
essenciais ao funcionamento e progresso 
das economias em desenvolvimento, e por 
outro lado crescente a importancia dessas 
mesmas economias para o chamado mun
do industrializado e, em ultima analise, 
para o proprio sistema internacional. Essa 
importancia e ainda maior em conjuntura 
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de crise internacional, em que o desempre
go e a infla<;:ao atingem duramente os prin
cipais centros economicos, em evidente de
monstra<;:ao de quao necessaria se faz a re
visao das estruturas institucionais que re
gem a economia mundial. Nessa dif!'cil 
tarefa, assim como o Japao e outros paf
ses, o Brasil almeja resultados praticos, rea
l izaveis e destitu (dos de retorica. Desejamos 
u m amplo encontro de esp (ritos, para o tra
tamento negociado dessas questoes, em ba
ses integradas e a partir de uma perspectiva 
global. 

Consciente de suas possibilidades, assim 
como de suas limita<;:oes, o Brasil procura 
consolidar e tornar mais intenso o seu rela
cionamento internacional. Nossa convic<;:ao 
e a de que o caminho da coopera<;:ao e mais 
produtivo do que o do antagonismo. Essa 
consciencia, ao mesmo tempo human(stica 
e pratica, orienta a pol (tica externa brasi
leira. Defendemos os princlpios do interes
se comum, da convivencia sem hegemonias 
e da coopera<;:ao igual itaria. Temos a certe
za de que o Brasil muito pode oferecer a 
seus parceiros, assim como deles muito tem 
a receber. Nesse quadro, as rela<;:oes do Bra
sil com o Japao ocupam certamente posi
<;:ao de realce. 

Ja tive a oportunidade de afirmar que o dia
logo nipo-brasileiro deve transcender o pla
no dos interesses imediatos. Projeta-se, 
igualmente, alem da esfera puramente bila
teral. lsento de conflitos, nosso relaciona
mento fundamenta-se no genu fno respeito 
de um pals pelo outro, e na considera<;:ao 
dos respectivos interesses e aspira<;:oes na
cionais. Por todas essas razoes, entendo que 
o Brasil e o Japao encontram reais motivos 
para ampliar seu entendimento construtivo, 
tanto no plano de suas relat;:oes bilaterais, 
quanta no campo pol (tico internacional 
mais amplo. E esse um dos objetivos de mi
nha presen<;:a aqui neste momenta. 

Creio tambem que o proprio dinamismo do 
relacionamento nipo-brasileiro nos convida 



a refletir - com imaginac;:ao e coragem -
sabre o futuro de nossa coopera<;:ao. Em 
termos de investimentos e de comercio, o 
Japao mantem posic;:ao privilegiada entre os 
maiores parceiros economicos do Brasil. 
Acompanhamos, por isso mesmo, com 
grande interesse, o esforc;:o recente das 
autoridades japonesas para faci I itar o acesso 
de produtos estrangeiros ao mercado n ipo
nico. Nutrimos a legftima expectativa de 
que essa abertura venha a beneficiar nossas 
exportac;:oes, levando-se em conta o estagio 
de desenvolvimento da economia brasileira, 
bern como o fato de que os manufaturados 
ja constituem a maior parte de nossas ven
das ao exterior. E esta uma area em que, 
estou certo, poderemos contar com o inte
resse e a flexibilidade das autoridades japo
nesas, de modo a impulsionar nossas rela
c;:oes bilaterais, em benefl'cio comum. 

Essas relac;:oes sao densas e abrangentes, 
mas certamente ha espac;:o para amplia-las e 
aprimora-las. Uma area, por exemplo, que 
pode ser desenvolvida da forma rap ida e sig
nificativa e a da cooperac;:ao no setor de 
ciencia e tecnologia. 0 fortalecimento dessa 
coopera<;:ao, atraves de quadros institucio
nais apropriados, certamente beneficiara o 
conjunto de nossas relac;:oes, tornando-as 
mais s61idas e ricas. Outra area, ainda pou
co explorada, pode decorrer de oportuni
dades de diversa Indole, em terceiros pa(
ses, para nossos operadores economicos. 

Senhor Ministro, 

0 amadurecimento de nossas relac;:oes nos 
convida a reflexao de Iongo prazo. Pode
mos considerar, com satisfac;:ao, que ja 
estao em fase de implementac;:ao os gran
des projetos bilaterais acordados durante 
a visita que, em 1976, o entao Presidente 
Ernesto Geisel fez ao Japao. Outros, mais 
recentes, tern sido definidos. Parece-me 
chegando o momenta de pensarmos numa 
nova etapa para a cooperac;:ao bilateral. 

E dentro dessa perspectiva que o Governo 

brasileiro se sentira honrado em receber, 
ainda este ano, a visita ao Chefe do Gover
no japones. Alem de sua alta relevancia po
l ltica e diplomatica, a visita do Primeiro
Ministro niponico reveste-se de significado 
especial para o povo brasileiro. Atraves dos 
imigrantes niponicos e de seus descenden
tes, o Japao trouxe inestimavel contribui
c;:ao hoje incorporada, como a de outros 
povos, a nossa propria nacionalidade. 

Julgo oportuno lembrar que ha exatamen
te noventa anos se realizaram os primeiros 
contatos diplomaticos entre o Brasil eo Ja
pao. Com efeito, no ano de 1892, em res
pasta a iniciativa do en tao Imperio do Bra
sil, o Governo do Japao declarou que rece
beria com prazer uma missao especialmente 
destinada a negociar um tratado que tivesse 
por base a igualdade entre as duas nac;:oes. 
0 Governo brasileiro concordou com essa 
condicao, e, em 1895, foi assinado, em Pa
ris, o' "Tratado de Amizade, Comercio e 
Navegac;:ao", cujo artigo primeiro faz da 
amizade constante um prindpio basico das 
relac;:oes entre o Brasil eo Japao. Este prin
cipia continua a ser uma fonte de inspira
c;:ao para todos n6s. 

Com a esperada visita do Primeiro-Ministro 
Zenko Suzuki, um importante elo sera 
acrescentado aos estreitos v(ncu los de fra
tern idade, que se forjaram entre o Brasi I e o 
Japao. Por instruc;:oes do Presidente Joao 
Figueiredo, tenho a satisfa<;:ao de poder 
:mtecipar ao Chefe do Governo japones os 
votos de boas-vindas do povo e do Governo 
do meu pals. 

Sao, assim, particularmente ausp1c1osas as 
circunstancias do relacionamento nipo-bra
sileiro que cercam minha visita ao Japao. 
Ao agradecer, por intermedio de Vossa 
Excelencia, a hospitalidade japonesa, quero 
reafirmar os genu (nos sentimentos de ami
zade que unem nossos povos. Em meu 
nome, em nome de minha mulher e de 
todos os brasileiros aqui presentes, formula 
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nossos votos pela saude e felicidade de Vas
sa Excelencia e da Senhora Sakurauchi. 
Com o pensamento fixado nos sentimentos 
de amizade que unem nossos palses, pe<;:o a 

todos que a mim se juntem no brinde que 
fa<;:o a Sua Majestade o I mperador do Japao. 

Muito obrigado. 

liga parlamentar de amizade 
n ipo-brasileira homenageia 
o chanceler sara iva guerreiro 

Senhor Presidente Takeo Fukuda, 

Senhores Vice-Presidentes, 

Senhores Diretores, 

Senhores Membros da Liga Parlamentar de 
Amizade Nipo-Brasileira, 

E para mim motivo de especial satisfa<;:ao 
encontrar-me com Vossas Excelencias. A 
Liga Parlamentar de Amizade Nipo-Brasilei
ra se constitui de legisladores com vivencia 
e conhecimento aprofundado das rela<;:oes 
entre nossos dais palses; sua coopera<;:ao 
com o Executivo tem sido de substancial 
val ida de para a a<;:ao de ambos os Governos; 
seu ju (zo e sugest6es tem orientado diversas 
vezes o encaminhamento de assuntos de in
teresse empresarial. Enfim, a Liga se deve 
muito do que se vem fazendo, desde a de
cada de 70, para o incremento das rela<;:oes 
entre o Brasil e Japao. 

0 relacionamento entre nossos dais palses 
ja tem longa hist6ria: iniciou-se no fim do 
seculo passado. A partir de 1908 ate OS 

anos cinquenta predominaram, em nosso 
interd3mbio, os fluxos migrat6rios de japo
neses para o Brasil. Gra<;:as a eles e a seus 
descendentes, incorporados a na<;:ao brasi
leira, o relacionamento ulterior entre os 
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Discurso do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, em T6quio, em 30 de marco de 

1982, por ocasiao do almoco que I he foi oferecido pelo 
presidente da Liga Parlamentar de Amizade 

Nipo-Brasileira, Takeo Fukuda. 

dois pa(ses ganhou uma especial densidade 
humana e um Iastra permanente de simpa
tia e respeito mutua. 

Mais recentemente, uma nova fase se abriu 
em nossas rela<;:oes: os esfor<;:os de recons
tru<;:ao na sociedade e economia do Japao 
se conjugaram com o ritmo acelerado do 
desenvolvimento industrial e a diversifica
<;:ao da produ<;:ao agricola no Brasil. Dessa 
coincidencia de fatores dinamicos resultou 
um incremento senslvel no comercio e pre
nunciou-se - com a forma<;:ao da USIMI
NAS e ISH I BRAS- etapa mais rica e diver
sificada no intercambio nipo-brasileiro. 

Na ultima decada, o desenvolvimento do 
mercado interno do Brasil e a crescente so
fistica<;:ao da economia niponica engendra
ram, naturalmente, novo estagio em nossas 
rela<;:6es: avolumaram-se os investimentos 
japoneses no Brasil e se formaram grandes 
empreendimentos conjuntos, cujos resulta
dos ja sao palpaveis. 

Chegamos, hoje, nas rela<;:6es com o Japao, 
a um patamar comparavel aquele em que o 
Brasil desenvolve seu relacionamento com 
os principais palses industrializados do Oci
dente. No plano pol ltico, compartilhamosos 
ideais democraticos; no ambito internacio
nal, nossa a<;:ao se pauta pelos ideais de paz 



e prosperidade, informados pelo princtpto 
de nao-interven<;:ao e 0 direito de autode
termina<;:ao; no plano economico, em ter
mos de investimentos e comercio bilateral, 
o Japao figura entre os maiores parceiros 
do Brasil. 

Em solenidade da Universidade de Sao 
Paulo, ha do is meses, tive a oportunidade 
de afirmar que os esfor<;:os ja empreendidos 
por ambas as partes imprimiram dinamismo 
proprio as nossas rela<;:oes bilaterais. Do 
ponto de vista diplomatico - e seguramen
te tambem nos campos economico, finan
ceiro e comercial - o dialogo, hoje, entre 
nossos dais palses e objetivo, sem inibi<;:oes 
ou rodeios, o que s6 acresce vantagens ao 
estreitamento dessas rela<;:oes. 

Como exemplo da naturalidade que preva
lece no nosso dialogo, recorda que a cha
mada lei dos estrangeiros adotada pelo Bra
sil provocou algumas apreensoes no Japao, 
mas que ja se esclareceu amplamente o 
objetivo desse instrumento legal. Nunca e 
demais frisar, contudo, que essa lei visa, 
apenas, a disciplinar o sistema brasileiro de 
recebimento de imigrantes e, em hip6tese 
alguma, a penaliza-los. 0 Japao, que dispoe 
de precisa e cuidadosa legisla<;:ao reguladora 
dos fluxos migrat6rios, podera compreen
der com justeza o alcance das medidas 
agora tomadas pelo Brasil nessa area. 

Assim, dentro da objetividade e franqueza 
com que se desenvolvem nossas rela<;:oes, 
cabe-nos voltar a aten<;:ao para o futuro 
com vistas a maida-las da forma mais con
veniente a ambos os palses. 

Posso registrar com satisfa<;ao que a pers
pectiva de Iongo prazo tern tendido a sabre
par-se sabre visoes mais imediatistas. E sig
nificativa a intensifica<;:ao dos cantatas go
vernamentais de alto n(vel. As visitas do Mi
nistro dos Neg6cios Estrangeiros e do Co
mercia I nternacional e Industria do Japao a 
Brasilia e as reunioes consultivas intermi
nisteriais foram proveitosas nesse sentido. 
Mecanisme de relevo nesse alargamento de 
horizontes serao as consultas peri6dicas de 
assessores pol lticos ja acordadas pel as duas 
Chancelarias. Nesse contexto amplo e que 
visualize o objetivo de minha estada no Ja
pao. Estou satisfeito par ter encontrado no 
Ministro Yoshio Sakurauchi um interlo
cutor que compartilha as minhas preocupa
<;:5es, desejoso de amp I iar o panorama de 
nosso relacionamento. 

Nessa 6tica de Iongo prazo, ja tive ocasiao 
de apontar dais ~ampos pelo menos onde 
cumpre expandir nosso intercambio: no 
ambito da ciencia e tecnologia, devemos de
finir uma moldura institucional que propi
cie uma coopera<;ao mais intensa e provei
tosa; no plano comercial, devemos explorar 
novas oportunidades para o incremento e a 
diversifica<;:ao de nossas trocas. 

No processo da expansao de nossas rela
<;oes, papel relevante continuara a caber a 
Liga Parlamentar de Amizade Nipo-Brasi
leira, cuja experiencia e sabedoria serao 
atributos vaHosos para identificar novas 
areas de interesse mutua. Estou seguro, Se
nhor Fukuda, de que a dire<;:ao que Vossa 
Excelencia imprime aos parceiros japoneses 
dos parlamentares brasileiros trara suges
toes e tera resultados crescentemente pro
veitosos para tornar ainda mais s61ida a 
amizade entre o Japao eo Brasil. 

Muito obrigado. 
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chanceler no keidanren: m inha 
visita intensifica o relacionamento 
brasil- iapao 

Senhor Yoshihiro I nayama, Presidente do 
Keidanren, 

Senhora Toshiwo Doko, Presidente de Hon
ra do Keidanren e Decano dos amigos do 
Brasil no Japao 

Senhor Tomisaburo Hirai, Presidente do 
Comite Empresarial Brasii-Japao do Kei
danren 

Prezados Senhores, 

Somos muito gratos, eu e os membros de 
minha comitiva, pela acolhida tao cordial 
que nos proporcionam hoje neste reencon
tro com a cupula empresarial japonesa mais 
ligada ao Brasil. 

0 convite para este breve dialogo atesta a 
compreensao, por parte da lideran<;:a do 
Keidanren, da multiplicidade de facetas e 
de agentes que caracteriza as modernas rela
<;:5es internacionais, bem como sua percep
c;:ao do carater integrado da atua<;:ao gover
namental brasileira no exterior. 

Por outro lado, nao escapa a diplomacia 
brasileira o importante papel das organiza
<;:oes economicas aqui congregadas na for
mulac;:ao das pollticas japonesas de coope
ra<;:ao economica internacional e no enten
dimento franco e aberto com representan
tes de palses amigos, como o Brasil, com 
vistas a um relacionamento produtivo com 
o Japao. 

Minha visita se da num quadro de intensifi
cac;:ao do relacionamento bilateral. Conta
tos de alto n(vel entre brasileiros e japone
ses vao-se multiplicando com bons resulta
dos e sao muito necessaries para o aprofun
damento da compreensao entre os dois pal-
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oferecido pelo Keidanren. 

ses e a con sol ida<;:ao de sua coopera<;:ao em 
diversos campos. Esse intercambio de visi
tas tera um ponto alto com a honrosa visita 
do Primeiro-Ministro Suzuki ao Brasil, em 
junho proximo. 

De minha parte, sinto-me privilegiado em 
visitar este pals em um momenta em que, 
malgrado as serias incertezas que ainda ca
racterizam o cenario economico interna
cional, comec;:am a se aliviar as pesadas difi
culdades da economia mundial. 

Posso dizer que o Brasil, de seu lado, se pre
para para voltar a crescer- ainda que a rit
mo mais moderado que o verificado no inl
cio da decada passada - simplesmente par
que, para n6s, o crescimento e imperative. 
Ao mesmo tempo, animados pelos resulta
dos da gestao econom ica em 1981 , confia
mos em que a retomada gradual do Cresci
mento se podera produzir pari passu com 
o melhor controle da inflac;:ao, e com o al 1-
vio das pressoes sobre o balan<;:o de paga
mentos. Contamos obter saldos positives 
crescentes na balan<;:a comercial, a partir do 
superavit ja significative obtido no ano 
findo. 

A recupera<;:ao economica e a retomada do 
processo de desenvolvimento dependerao 
do trabalho arduo de cada brasileiro, do 
incremento e boa administrac;:ao das nossas 
poupanc;:as internas, e da pertinacia e con
fian<;:a na melhoria dos padroes de vida de 
nossa coletividade. 

Nao ha como negar o extraordinario esfor
c;:o em que se vem empenhando o Governo, 
o povo e o empresariado brasileiros em 
multiplas frentes, na reestrutura<;:ao e 



aumento da produr;;ao agricola, destinada 
tanto ao melhor abastecimento interno 
quanta a formar;;ao de excedentes para 
exportar;;ao, na melhoria da infra-estrutura 
de produr;;ao e transportes, na racional iza
r;;ao do uso da energia e na substituir;;ao de 
carburantes importados, para citar alguns 
set ores, com resultados altamente positives. 

Mas tamoom estamos conscientes, - e por 
ela nos batemos, - da imperiosa necessida
de de uma crescente e diversificada coope
rar;;ao internacional, nao s6 em funr;;ao de 
nosso interesse pr6prio como pals em pro
cesso de desenvolvimento, mas sobretudo 
como instrumento multiplicador de pro
gresso e bem-estar atraves de fronteiras, de 
que nos beneficiamos todos, palses desen
volvidos e em desenvolvimento. 

Entre os seus principais parceiros, o Japao 
desempenha para o Brasil um papel cuja 
significar;;ao e desnecessario qualificar. Nao 
seria demais, porem, lembrar que o nosso 
relacionamento e marcado pela confianr;;a e 
respeito mutuos forjados por vlnculos hu
manos de tres gerar;;oes. 

No quadro de real idades e perspectivas fa
voraveis que procurei esbor;;ar ha pouco, e, 
assim, grato registrar que, neste momenta, 
praticamente todos os empreendimentos in
dustriais e agrlcolas nipo-brasileiros se 
acham em processo de execur;;ao ou expan
sao. Ao mesmo tempo, equacionam-se 
esquemas de cooperar;;ao financeira para 
tornar viaveis novas e importantes proje
tos, como o do complexo de exportac;:ao de 
minerio de ferro de Carajas. Outros proje
tos ligados a transformac;:ao da infra-estru
tura ferroviaria, portuaria e de telecomuni
cac;:oes no Brasil, bem como a incorporar;;ao 
das varzeas a produc;:ao agricola, oferecem 
oportunidades para a ampliac;:ao dessa 
cooperac;:ao. 

Sao iniciativas a gerar frutos concretes a 
curta ou media prazo e a contribuir segura
mente para o esforr;;o economico brasileiro, 
em termos de criac;:ao de empregos, diversi-

ficac;:ao e ampliac;:ao de nossas exportac;:oes e 
de desenvolvimento regional. Para o exito 
desse esforc;:o, temos contado com o conti
nuo apoio eo esplrito empreendedor dose
tor privado japones aqu i representado, 
sempre alerta para oportunidades validas 
de investimento. Ambos os Iadas se tem, 
assim, beneficiado das tarefas conjuntas a 
que nos propusemos. 

Permito-me assinalar, alias, que o Acordo 
recente que permitiu o prosseguimento nor
mal do projeto ALBRAS-ALUNORTE e 
clara testemunho do empenho do Governo 
brasileiro em manter compromissos assu
midos na area de investimentos conjuntos. 
Tais compromissos poderao estar sujeitos, 
par vezes, a adaptac;:oes e modificac;:oes im
postas pelo constante reajuste de pol ltica 
economica a que sao obrigados, no mundo 
atual, palses em desenvolvimento. Mas, 
como sempre, manteremos disposir;;oes ao 
dialogo com nossos parceiros e 0 cuidado 
de evitar preju lzos a rentabil idade de cada 
projeto. 

Costumo dizer que, pela densidade e diver
sidade que atingiram, as relar;;5es de Indole 
precipuamente economica entre Brasil e Ja
pao ja possuem dinamismo e poder multi
plicador pr6prios. Mas enquanto consolida
mos nossas relar;;oes em materia de projetos 
de grande porte, e de vital interesse mutua 
explorarmos a fundo novas oportunidades 
de cooperar;;ao, em um esforr;;o conjunto 
dos Governos e dos setores privados dos 
dais pa(ses compatlvel com as dimensoes 
e diversificar;;ao das duas economias e os 
vlnculos ja existentes entre elas. 

Em materia de comercio bilateral de merca
dorias, segundo dados japoneses, atingimos, 
em 1981, cifra global de quase 3 bilhoes de 
d61ares, mas ainda com uma excessiva con
centrar;;ao do lado das exportar;;oes brasilei
ras em alguns itens tradicionais que somam 
menos de 10 materias-primas de origem 
mineral ou vegetal. 

Na area de materias-primas, mantemos a 
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esperanca em um aumento do intercambio 
atraves da montagem de esquemas de for
necimento a Iongo prazo de produtos agr(
colas brasileiros, como a soja e derivados. A 
amplia<;:ao do projeto dos cerrados, ora em 
estudo por ambos os Governos, podera for
necer uma base para tanto. 

Continuamos a pensar, contudo, que sao 
multiplas as possibilidades de diversifica<;:ao 
qualitativa e de crescimento quantitativa 
das exportacoes brasileiras para este mer
cado, em termos de produtos semi· manu
faturados e manufaturados. Consideramos 
mutuamente vantajoso que as empresas dos 
dais palses explorem oportunidadesde com
plementa<;:ao industrial, ensejadas agora 
pelas medidas de liberaliza<;:ao comercial 
que o Governo japones vem procurando im
plementar e tambem ajudadas por esfor<;:o 
sistematico de adequa<;:ao do produto bra
sileiro as peculiaridades da demanda japo
nesa. 

Tenho conhecimento de que se contempla 
novo encontro do Comite Empresarial Bra
sii-Japao, cuja se<;:ao japonesa e coordena
da pelo Keidanren e presidida por nosso 
2migo, Senhor Hirai. Talvez seja essa opor
tunidade ideal para que, com discreta assis
tencia governamental, os dais Iadas exami
nem temas como os que acabo de mencio
nar a titulo de exemplo. Como contribui
<;:ao a esse esfor<;:o de identifica<;:ao de novas 
oportunidades de amplia<;:ao do intercam
bio bilateral, apresentei ao Ministerio da 
Industria e do Comercio I nternacional do 
Japao, assim como ao Gaimusho, sugest6es 
para um programa de a<;:ao, para o qual esti
mo indispensaveis a contribui<;:ao e o apoio 
da comunidade empresarial japonesa. 

Estou certo de que, alem dos exemplos que 
esbocei, ha uma gama de areas de coopera
<;:ao a serem exploradas. De particular inte
resse para o Governo brasileiro eo fomento 
de uma maior coopera<;:ao tecno16gica, 
amparada, sempre que necessaria, pela 
coopera<;:ao cientlfica, areas em que se faz 
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desejavel algum tipo de instrumenta<;:ao 
oficial, ainda em discussao entre os dais 
Governos. 

Enquanto aguardamos o consenso oficial 
nessa materia, acredito serem amplas - e, 
mais uma vez, mutuamente interessantes
as possibilidades de coopera<;:ao especlfica 
entre empresas e de investimentos com 
maior conteudo tecnol6gico no Brasil, espe
cialmente em setores que se vao tornando 
claramente anti-economicos no Japao. 
Nesse sentido sao de particular importan
cia os pontos de vista expressos pelo MIT I 
em seu recente "Livro Branco sabre Coope
ra<;:ao Economica", no qual se urge as 
empresas japonesas, em seu proprio interes
se, a transferir crescentemente seus conhe
cimentos tecnol6gicos e suas experiencias 
em desenvolvimento para pa(ses em desen
volvimento de maior grau de industrializa
<;:ao, como o Brasil. 

Pelo seu prestlgio, representatividade e ca
pacidade de antecipar-se aos fatos que tem 
transformado o perfil da economia interna
cional nos ultimos anos, o Keidanren tem 
desempenhado papel de lideranca na for
mula<;:ao da pol ltica econom ica · japonesa. 
Nesse sentido, acredito firmemente que 
esta Federa<;:ao pode influir - sem o cla
mor das press6es externas - para acelerar 
0 processo de liberaliza<;:ao do comercio 
exterior japones. De especial importancia 
seria a ado<;:ao de esquema que permitisse 
a elimina<;:ao das restri<;:6es residuais sabre 
produtos de importa<;:ao japonesa. 

Espero que minhas palavras, embora de ca
rater geral, contenham alguns elementos de 
reflexao uteis para o en cam i nhamento das 
rela<;:oes futuras entre nossos dois pafses. 
Agradecendo mais uma vez a hospitalidade 
com que aqui nos acolheram, convido-os a 
acompanhar-me em um brinde pela prospe
ridade da Na<;:ao japonesa e pelo perene for
talecimento das rela<;:6es nipo-brasileiras em 
todos os campos. 

Muito obrigado. 



rela~oes diplomaticas 

criada em ba ixada 
do brasil em antlgua 
e barbuda 
Decreta do Presidente Joao Figueiredo, de 
numero 86.947, datado de 17 de fevereiro 
de 1982, criou a Embaixada do Brasil em 
Antigua e Barbuda, que sera cumulativa 
com a Embaixada brasileira na Jamaica. 

entrega de credencia is 
de embaixadores 

estrangeiros 

Bruce William Woodberry, da Australia, e 
Gustavo Ruales Vie!, do Equador, em 2 de 
fevereiro. 

Pekka Juhani Norvenheimo, da Finli'mdia, 
e Alejandro Deustua, do Peru, em 30 de 
marr;o. 
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os acordos de 
coopera~ao entre o 

brasil e a guiana 
Acordos Brasil-Guiana para Cooperac;io Tecnica, 
para Cooperac;io Cientifica e Tecnologica, e 
para construc;io de uma ponte internacional sobre 
o rio Tacutu, assinados, em Georgetown, em 29 
de janeiro de 1982, pelos Ministros das Relac;oes 
E xteriores dos dois pal ses, Ramiro Sara iva Guerreiro 
e Rashleigh Esmond Jackson; e Ajuste 
Complementar ao Acordo Basico de Cooperac;io 
Cientifica e Tecnologica entre Brasil e Guiana, 
para cooperac;io entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq) 
e o lnstituto de Ciincias Aplicadas e Tecnologia 
(IASTI, assinado, em Georgetown, em 29 de 
janeiro de 1982, pelos presidentes do CNPq, 
Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, e do lAST, 
Ulrich Trotz. 

ACORDO BASICO DE COOPERACAO 
TECNICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana, 

DORAVANTE denominados Partes Contratantes, 

ANIMADOS do desejo de promover e desenvolver as rela· 
c;:oes existentes entre ambos os pafses, e 

CONSCIENTES da necessidade de desenvolver a coopera· 
c;:iio economica e t1knica entre pafses em desenvolvimento 
na base dos principios da igualdade de direitos, do respei· 
to mutuo pela soberania e da niio-ingerencia nos assuntos 
internes de cada Estado, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

1. As Partes Contratantes promoveriio a cooperac;:iio tec
nica entre ambos os pafses com o objetivo de contribuir 
para a melhor avaliac;:iio dos seus recursos natura is e huma
nos, esforc;:ando-se para que os programas e projetos que 
surjam do presente Acordo se ajustem a politica e ao pla
no de desenvolvimento nos dois parses, como apoio com
plementar dos seus esforc;:os internes para atingir objeti
vos de desenvolvimento economico e social. 

2. Para tal, conceder-se-iio mutuamente todas as facilida
des necessilrias. 

artigo II 

A cooperac;:iio tecnica entre as Partes Contratantes podera 
assumir as seguintes modalidades: 

a) permuta de informac;:oes cientffico-tecnicas; 

b) aperfeic;:oamento profissional, mediante programas de 
visitas ou estagios de especializac;:iio, por meio de con
cessiio de bolsas de estudo para especializac;:iio tecnico
profissional em nfvel secundario ou de p6s-graduac;:iio; 

c) implementac;:iio de projetos conjuntos de cooperac;:ao 
tecnica em areas que sejam de interesse comum; 

d) intercambio de consultores e tecnicos; 

e) organizac;:ao de seminaries e conferencias; 

f) fornecimento de equ ipamentos e materia is necessaries 
a realizac;:iio de projetos especfficos; 

g) qualquer outra forma de cooperac;:iio que venha a ser 
acordada entre as Partes Contratantes. 

artigo Ill 

Os programas e projetos de cooperac;:ao tecnica referidos 
no presente Acordo seriio objeto de Ajustes Complemen-
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tares. Os referidos Ajustes especificarao os objetivos de 
tais programas e projetos, os procedimentos de execU~;:ao 
bern como as obriga~5es, inclusive financeiras, de cada 
uma das Partes Contratantes. 

artigo IV 

1. 0 financiamento das modalidades de coopera~ao tec
nica, definidas no Artigo II do presente Acordo, sera con
vencionado pelas Partes Contratantes em rela<;:ao a cada 
projeto ou programa. 

2. As Partes Contratantes poderao solicitar o financia
mento e a participa<;:ao de organismos internacionais para 
a execu<;:ao de programas e projetos resultantes da aplica
<;:iio do presente Acordo. 

artigo V 

0 interciimbio de informa<;:5es cientifico-tecnicas entre as 
Partes Contratantes e os seus 6rgaos autorizados sera efe
tuado por via diplomatica, em cada caso. 

artigo VI 

As Partes Contratantes concederao, em seus respectivos 
territories, as facilidades necessarias para que os tecnicos e 
consultores possam desempenhar as atividades decorren
tes do presente Acordo. 

artigo VII 

As Partes Contratantes assegurariio aos consu Ito res e tec
nicos a serem enviados ao territ6rio da outra Parte em 
fun<;:iio do presente Acordo, o apoio logistico e facilidades 
de transporte e informa<;:iio requeridos para o cumprimen
to das suas fun<;:6es especificas e outras facilidades a serem 
definidas nos Ajustes Complementares sobre projetos 
especi ficos. 

artigo VIII 

Aos peritos e cientistas de cada Parte Contratante, desig
nados para exercer suas fun<;:oes no territ6rio da outra 
Parte, serao concedidos os privilegios e isen<;:oes dos peri
tos das Na<;:6es Unidas. 

artigo IX 

Ambas as Partes Contratantes isentariio, igualmente, de 
todos os impastos e demais gravames, a importa<;:ao e/ou 
exporta<;:ao de bens, equipamentos e materiais enviados de 
um pais a outro em decorrimcia da implementa<;:ao do pre
sente Acordo. 

artigo X 

Os consultores a serem enviados, em fun<;:ao do presente 
Acordo, da Republica Federativa do Brasil a Republica 
Cooperativista da Guiana e vice-versa, guiar-se-ao pelas dis
posi<;:oes dos Ajustes Complementares especificos e esta
riio sujeitos as leis e regulamentos vigentes no pais anfi
triao. 
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artigo XI 

Cada uma das Partes Contratantes garantinj a niio-divulga
<;:ao dos documentos, das informa<;:6es e de outros conhe
cimentos obtidos durante a vigencia deste Acordo, assim 
como a nao-transmissao a uma terceira parte sem o previo 
consentimento escrito da outra Parte Contratante. 

artigo XII 

0 presente Acordo podera ser modificado por mutuo con
sentimento das Partes, entrando as modifica<;:6es em vigor 
na forma indicada no Artigo XV. 

artigo XIII 

0 presente Acordo tera validade porum periodo de cinco 
anos e renovar-se-a tacitamente por periodos sucessivos de 
igual dura<;:ao. 

artigo XIV 

1. 0 presente Acordo podera ser denunciado por qual
quer das Partes Contratantes e seus efeitos cessarao seis 
meses ap6s a data do recebimento da notifica<;:ao respc
tiva. 

2. A denuncia ou expira<;:ao do Acordo niio afetara o 
cumprimento dos programas e projetos em execu<;:ao, 
ainda niio concluidos, salvo seas Partes Contratantes con
vierem o contr<Jrio. 

artigo XV 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra da 
conclusao dos requ isitos I ega is internes, se existentes, ne
cessaries a aprova<;:iio do presente Acordo, o qual entrara 
em vigor na data da segunda notifica<;:ao. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mes de janeiro de 
1982, em dois exemplares originais, em portuguese ingles, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

ACORDO DE COOPERA<;AO 
CIENTfFICA E TECNOLOGICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Cooperativista da Guiana, 

DORAVANTE denominados "Partes Contratantes"; 

MOTIVADOS pelo desejo de promover e desenvolver as 
relac;:oes existentes entre os dois paises; 

CONSIDERANDO o interesse comum em desenvolver a 
coopera<;:ao nos dominies cientifico e tecno16gico; 

CC'NCORDAM no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes promoveriio a coopera<;:ao cienti
fica e tecnol6gica entre ambos os paises, com vistas a con-



tribuir para a melhor avalia<;ao e aproveitamento dos re
cursos natura is e o aperfei<;oamento dos recursos humanos 
respectivos, velando ainda para assegurar que os projetos 
e programas que se estabele<;am no ambito do presente 
Acordo se ajustem a polftica e pianos de desenvolvimento 
tanto do Brasil quanto da Guiana. 

artigo II 

A coopera<;ao entre as Partes Contratantes podera assumir 
as seguintes modalidades: 

a) intercambio de informa<;oes; 

b) aperfei<;oamento profissional, mediante programas de 
visitas ou estagios de especializa<;ao; 

c) projetos conjuntos de pesquisa em areas cientfficas de 
interesse comum; 

d) intercambio de peritos, cientistas e consultores 1dora
vante denominados "especial istas"); 

e) organiza<;ao de seminarios e conferimcias; 

f) envio de equipamentos e materiais necessaries a reali
za<;ao de projetos especfficos; 

g) qualquer outra forma de coopera<;ao que for acorda
da entre as partes Contratantes. 

artigo Ill 

Os programas e projetos de coopera<;ao cientffica e tec
nologica referidos no presente Acordo serao objeto de 
Ajustes Complementares inter-institucionais, que entrarao 
em vigor por via diplomatica. 

artigo IV 

1. Ambas as Partes concordam que a Comissao Mista Bra
sileiro-Guianense sera o foro apropriado para: 

a) examinar as atividades decorrentes do presente Acordo 
e dos Ajustes que I he forem complementares; 

b) fazer recomenda<;oes a ambos os Governos com rela
<;ao a implementa<;ao e ao aperfei<;oamento do presen
te Acordo e dos Ajustes Complementares referidos no 
Artigo Ill. 

artigo V 

1. 0 financiamento das formas de coopera<;iio cientffica e 
tecnologica definidas no presente Acordo, bern como os 
termos e condi<;oes de salarios, ajudas de custo, despesas 
de viagem, assistencia medica e outras vantagens em bene
ficia do pessoal que participe dos programas de coopera
<;iio cujas modalidades constam do Artigo II, sera conven
cionado nos Ajustes Complementares referidos no Artigo 
Ill. 

2. Os organismos responsaveis pela implementa<;ao da 
coopera<;ao cientifica e tecnologica poderao solicitar o 
financiamento e a participa<;ao de organismos interna-

cionais para a execu<;ao de programas e projetos resultan
tes da aplica<;ao do presente Acordo. 

artigo VI 

As Partes Contratantes concederao, em seus respectivos 
territorios, as facilidades necessarias aos tecnicos, cientis
tas e consultores a fim de habilita-los adequadamente a 
desempenhar as atividades determinadas pelo presente 
Acordo. 

artigo VII 

1. As Partes Contratantes assegurarao, aos consultores e 
tecnicos enviados ao territorio da outra Parte, em fun<;ao 
da implementa<;ao do presente Acordo, o apoio logfstico, 
as facilidades de transporte e o acesso as informac;:6es re
queridos para o cumprimento de suas tarefas especfficas, e 
outras facilidades a serem definidas nos Ajustes Comple
mentares referidos no Artigo Ill. 

2. Da mesma forma, serao proporcionadas aos especial is
tas visitantes, sempre que possfvel, facilidades de aloja
mento e manutenc;:ao. 

artigo VIII 

Aos peritos e cientistas de cada Parte Contratante designa
dos para exercer suas func;:6es no territorio da outra Parte, 
serao concedidos os .privih!gios e isen<;oes dos peritos das 
Na<;oes Unidas. 

artigo IX 

1. Ambas as Partes Contratantes isentarao, igualmente, 
de todos os impostos e demais gravames a importac;:ao 
e/ou exporta<;ao de bens, equipamentos e materia is envia
dos de urn pais a outro em decorrencia da implementacao 
do presente Acordo. 

2. Os referidos bens, equ ipamentos e materia is deverao 
ser reexportados ao termino do projeto a que se destinam, 
a menos que sejam objeto de doa<;ao a entidade receptora. 

artigo X 

Os especialistas a serem enviados de urn pais a outro em 
fun<;ao do presente Acordo guiar-se-ao pelas disposic;:oes 
dos Ajustes Complementares especfficos, e estarao sujei
tos as leis e regulamentos vigentes no pais anfitriao, res
salvado o disposto no Artigo VIII do presente Acordo. 

artigo XI 

Cada uma das Partes Contratantes garantira a nao-divul
gac;:ao dos documentos, das informa<;oes e de outros co
nhecimentos obtidos durante a vigimcia do presente Acor
do, assim como a nao-transmissao a uma terceira parte 
sem o previo consentimento escrito da outra Parte. 

artigo X II 

Os programas e projetos decorrentes do presente Acordo e 
de seus Ajustes Complementares deverao ser submetidos a 
Comissao Mista Brasileiro-Guianense referida no Artigo IV 
do presente Acordo. 
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arti9o X Ill 

0 presente Acordo podera ser modificado por mutua con
sentimento das Partes e at raves de troca de notas diploma
ticas, entrando as modificac;oes em vigor, se as Partes 
assim o convierem, na data de recebimento da nota de 
resposta. 

artigo XIV 

Cada Parte Contratante notificara a outra da conclusao 
dos requisites constitucionais, se existentes, necessaries a 
aprovac;ao do presente Acordo, o qual entrara em vigor na 
data da segu nda notificac;ao. 

artigo XV 

1. 0 presente Acordo tera a vigencia de 5 (cinco) anos, 
sendo automaticamente renovavel por perfodos iguais e 
sucessivos, a menos que uma das Partes comunique a 
outra, per via diplomatica, e num prazo de pelo menos 6 
(seis) meses antecedentes a renovac;ao automatica, sua de
cisao de denuncia-lo. Neste caso, a denuncia tambem sur
tira efeito 6 (seis) meses ap6s a data de recebimento da 
notificac;ao respectiva. 

2. A denuncia do presente Acordo nao afetara o desen
volvimento de programas e projetos em execuc;ao, ainda 
nao concluidos, salvo seas Partes Contratantes convierem 
d iversamente. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mes de janeiro de 
1982, em dais exemplares originais, nos idiomas portu
gues e ingles, sendo ambos as textos igualmente auten
ticos. 

ACORDO PARA CONSTRU<;AO DE 
UMA PONTE INTERNACIONAL 
SOBRE 0 RIO TACUTU 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Gover no da Republica Cooperativista da Guiana, 

CONSIDERANDO de conveniencia mutua desenvolver as 
vias de intercomunicac;ao de seus paises; 

CONVENCIDOS de que as populac;oes vizinhas, brasilei
ras e gu ianenses, serao altamente beneficiadas com a cons
truc;ao de uma ponte sabre o rio Tacutu, unindo Bonfim 
(Brasil) e Lethem (Guiana); 

CONSIDERANDO que essa obra atendera as necessidades 
do tratego e do intercambio comercial entre as regioes vi
zinhas de ambos os paises; 

RESOLVEM subscrever o seguinte Acordo: 

artigo I 

As Partes Contratantes convem em construir uma ponte 
internacional sabre o rio Tacutu, unindo Bonfim (Brasil) e 
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Lethem (Guiana), bem como em construir as postos de 
fronteira necessaries il sua operac;ao, de acordo com um 
projeto que sera aprovado pelas Partes Contratantes. 

artigo II 

1. 0 Governo do Brasil construira a referida ponte por 
sua conta e sem encargos para o Governo da Republica da 
Guiana. 

2. 0 Governo da Guiana se compromete a facilitar, livre 
de encargos, o terrene sabre o qual assentar<J a ponte em 
seu territ6rio, bem como aquele destinado as instalac;oes 
das obras complementares. 

artigo Ill 

Para efeitos de jurisdic;ao, as Partes Contratantes convem 
em que a ponte se considerar<J dividida em duas partes por 
seu eixo transversal de simetria, que sera o limite de juris
d ic;ao para cad a pais. 

artigo IV 

0 Governo da Guiana faciliara o acesso ao seu territ6rio 
aos encarregados dos estudos e trabalhos de construc;ao. 0 
Governo da Guiana permitira igualmente que embarca
c;oes, veiculos, viveres, equipamentos e qualquer outre 
material necessaria para a realizac;ao daqueles estudos e 
trabalhos entrem em territ6rio guianense isentos de direi
tos alfandegarios e de qualquer outre gravame. 

artigo V 

Para a construc;ao da ponte, o Gover no da Republica 
Cooperativista da Guiana concedera todas as facilidades 
necessarias a pesqu isa e obtenc;ao de material de constru
c;ao, na area de Lethem e seus arredores, que, por sua loca
lizac;ao, seja de mais facil acesso em territ6rio guianense. 

artigo VI 

Com vistas a facilitar o desenvolvimento des trabalhos de 
construc;ao, utilizac;ao, conservac;ao e seguranc;a da ponte, 
as Partes Contratantes poderao, mediante troca de notas 
diplomaticas, concluir ajustes complementares operatives 
ao presente Acordo. 

artigo VII 

Cada Parte Contratante notificara a outra de que foram 
cumpridos os requisites legais internes necessaries a apro
vac;ao do presente Acordo, o qual entrara em vigor na 
data da segunda dessas notificac;oes. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mes de janeiro de 
1982, em dais originais, nas linguas portuguesa e inglesa, 
sendo ambos as textos igualmente autenticos. 

AJUSTECOMPLEMENTARPARA 
COOPERA<;AO ENTRE 0 CNPq 
E 0 lAST 

0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnol6gico- CNPq 
e 
0 Institute de Ciencias Aplicadas e Tecnologia - lAST, 



RECONHECENDO a importancia de que se reveste a 
cooperacao no campo da ciencia e da tecnologia entre o 
B rasi I e a Guiana, 

DESEJOSOS de intensificar essa cooperac;:ao e de melhor 
coordenar o intercambio entre os dois palses na citada 
area, e 

COM BASE no disposto no Artigo Ill do Acordo Basico 
de Cooperacao Cientffica e Tecno16gica entre o Governo 
da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Repu
blica Cooperativista da Guiana, assinado em Georgetown, 
a 29 de janeiro de 1982, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 CNPq e o lAST se comprometem a desenvolver e a 
ampliar sua cooperacao no campo da pesquisa cientffica e 
tecnol6gica, no ambito de suas respectivas competencias, 
por meio de projetos definidos em comum, que int&gra
riio os programas de cooperac;ao em ciencia e tecnologia 
aprovados pelos respectivos Governos. 

artigo II 

0 CNPq e o lAST cooperarao mutuamente mediante a 
utilizac;:ao, dentre outros, dos seguintes mecanismos: 
a) realizac;:ao de consultas recfprocas sobre temas relacio

nados com as respectivas polfticas cientffica e tecno-
16gica; 

b) intercambio de informac;:ao e de documentac;:ao cientl
fica e tecnol6gica; 

c) realizac;:iio de conferi'mcias, cursos, seminarios e simp6· 
sios; 

d) intercambio de pesqu isadores, cientistas, professores, 
tecnicos, peritos e estagiarios (doravante denominados 
"espec ia I istas"); 

e) realizac;:ao de projetos conjuntos ou coordenados de 
pesqu isa e desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; e 

f) outras formas de cooperaciio cientifica e tecnol6gica a 
serem acordadas pelas Partes Contratantes. 

artigo Ill 

Para os fins do presente Ajuste, o CNPq eo lAST concor
dam em: 

a) estabelecer projetos conju ntos de cooperac;:ao por meio 
de reuni6es de delegac;:6es dos dais 6rgaos, ou por tro
ca de correspondencia. Os aludidos projetos deverao, 
em principia, ser complementados ou revistos anual
mente, quando seriio assentadas as areas de interesse 
para o desenvolvimento de ac6es conju ntas; 

b) apresentar os mencionados projetos e revis6es a Comis
sao Mista Brasileiro-Guianense, referida no Artigo IV 
do Acordo Basico de Cooperac;:ao Cientifica e Teena· 
16gica. 

artigo IV 

Cada institu icao tara as gest6es necessarias para a obten
c;:ao dos recursos financeiros que garantam a execuc;:ao das 
atividades aprovadas. 

artigo V 

Os especialistas visitantes deveriio ter seus nomes e cur
riculos submetidos pela entidade remetente a aprovacao 
previa da institu ic;:iio receptora. 

artigo VI 

As modalidades e condic;:oes de financiamento dos progra
mas e/ou projetos de cooperac;:iio serao definidas, a cada 
caso, pelas Partes. 

artigo VII 

1. Cad a Parte conceder a aos especial istas visitantes que se 
desloquem de um pais ao outro, em decorrencia do inter
cambia previsto no presente Ajuste, bem como a seus 
familiares imediatos, as facilidades descritas no Artigo 
VIII do Acordo Basico de Cooperac;:ao Cientffica e Tec
nol6gica. 

2. Cada Parte concedera, igualmente, na forma do Artigo 
I X do Acordo Basico de Cooperac;:iio Cientifica e Tecnol6-
gica, as facilidades catrlveis para a admissao do material de 
pesquisa e equipamentos enviados de um pais a outro em 
decorrencia da aplicac;:ao do presente Ajuste Complemen· 
tar. 

artigo VIII 

1. 0 CNPq eo lAST assegurariio aos especialistas visitan
tes, na forma que julgarem mais convenientes e adequada, 
assisti'mcia medica em casas de urgencia. 

2. Os onus decorrentes de invalidez permanente ou morte 
acidental, que possam ocorrer durante as miss6es aprova· 
das, ficariio a cargo da institu icao remetente. 

artigo IX 

Os especialistas visitantes niio poderiio dedicar·se, no terri· 
tbrio do pais receptor, a atividades alheias a suas func6es, 
nem exercer outras atividades remuneradas, sem a autori
zac;:ao previa dos respectivos MinistE':rios das Relac6es 
Ex teriores. 

artigo X 

1. Quando das atividades desenvolvidas pelos especialistas 
surgirem resultados que impliquem direitos autorais, pa· 
tentes e outros direitos relacionados com a propriedade 
intelectual, seriio estes regulados segundo as disposic;:6es 
dos atos internacionais sabre a materia, dos quais fac;:am 
parte ambos os paises, e pela legislac;:ao local, sem pre1ui· 
zo do aproveitamento que, para fins de pesquisa, possam 
fazer as escolas, universidades e outras instituic;:6es de pes· 
qu isa sem fins lucrativos. 
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2. No caso de inexistirem direitos a serem protegidos, 
conforme o disposto no paragrafo anter"tor, os resultados 
cientfficos decorrentes deste Ajuste Complementar pode
riio ser publicados. 

artigo XI 

0 CNPq e o lAST apresentariio aos respectivos Governos 
relatbrio anual conjunto de suas atividades par intermedio 
dos respectivos Ministerios das Relac;:oes Exteriores. 

artigo XII 

0 presente Ajuste Complementar entrara em vigor, par 
troca de notas diplomilticas, apbs a entrada em vigor do 
Acordo Basico de Cooperac;:ao Cientffica e Tecnolbgica. 

artigo X Ill 

0 presente Ajuste Complementar podera ser alterado, par 
troca de notas diplomaticas, mediante mutua entendimen
to, entrando a alterac;:iio em vigor na data de recebimento 
da nota de resposta. 

artigo XIV 

1. 0 presente Ajuste tera a durac;:ao de 5 (cinco) anos e 
sera automaticamente renovado par iguais periodos, salvo 
se uma das Partes cor;nunicar a outra, par via diplomatica, 
e com antecipac;:ao minima de 6 (seis) meses, sua decisao 
de denuncia-lo. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, aplicar-se-ao 
as disposic;:6es constantes do Artigo XV do Acordo Basico 
de Cooperac;:iio Cientffica e Tecnolbgica. 

Feito em Georgetown, aos 29 dias do mes de janeiro de 
1982, em dais originais, nos idiomas portuguese ingles, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

na visita do presidente 
osva I do hurt ado Iarrea, 

brasi I e equador 
assinam sete acordos 

Durante a visita do Presidente Osvaldo Hurtado 
Larrea, foram assinados, no Palacio do Planalto em 
Brasilia, em 9 de fevereiro de 1982, os seguintes 
acordos bilaterais entre o Brasil eo Equador: 
Tratado de Amizade e Cooperac;:ao, Acordo Basico 
de Cooperac;:ao Cientffica e Tecnol6gica, Acordo 
Bilsico de Cooperac;:ao T6cnica, Convenio sobre 
Transportes Maritimos, Ajuste Complementar ao 
Acordo Bilsico de Cooperac;:ao T6cnica para 
cooperac;:ao no campo das telecomunicac;:oes, 
Ajuste Complementar ao Acordo Bilsico de 
Cooperac;:ao T6cnica para intercambio de 
experiencias no campo da formac;:ao profissional, 
assinados pelos Chanceleres dos dois paises, 
Ramiro Saraiva Guerreiro e Luis Valencia 
Rodriguez; eo Ajuste Complementar ao Acordo 
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Basico de Cooperacao Cientlfica e Tecnologica 
para cooperac;:ao entre o Conselho Nacional de 
Oesenvolvimento Cientffico e Tecnologico (CNPq) 
eo Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia 
(CONACYT), assinados pelo presidente do CNPq, 
Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, e pelo 
Embaixador do Equador no Brasil, 
Gustavo Ruales Viel. 

TRATADO DE AMIZADE 
E COOPERACAO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador, 

INS PI RADOS pelo prop6sito de reafirmar os fraternos 
Jac;:os de amizade que unem o Brasil eo Equador; 

CONSCIENTES dos esforc;:os que desenvolvem ambos os 
pafses no sentido de incrementar a cooperac;:ao entre paf
ses em vias de desenvolvimento; 

E MPEN HAD OS em tornar ainda mais fortes os vinculos 
que unem as nac;:oes da America Latina e assim contribuir 
para a solidariedade e integrac;:ao regionais; 

DESEJOSOS de ampliar a cooperac;:ao politica, economi
ca, comercial, cultural, cientffica e tecnica entre os dois 
Estados e a cooperac;:iio para o desenvolvimento e conser
vac;:ao de seus respectivos territbrios amazonicos; 

PE RSUADIDOS da fecundidade do dialogo politico, 
entre os dais Governos, sabre temas de interesse comum, 

RESOLVEM concluir o presente Tratado: 

artigo I 

As Partes Contratantes convem em instaurar e aperfei
coar mecan ismos de entendimento e cooperac;:ao sabre 
~ssuntos de interesse comum, tanto no plano bilateral 
como no regional e multilateral. 

artigo II 

Para alcanc;:ar os objetivos previstos no Artigo I, as Partes 
estabelecem uma Comissao de Coordenac;:iio Brasileiro
Equatoriana, sem preju fzo da utilizac;:iio de outros meca
nismos de mutua conveniencia. 

artigo Ill 

A Comissao de Coordenac;:iio Brasileiro-Equatoriana tera 
por finalidade fortalecer a cooperac;:ao entre os dois paf
ses, analisar e acompanhar o desenvolvimento de assuntos 
de interesse comum referentes a pol itica bilateral, regional 
ou multilateral, e igualmente propor aos respectivos Go
vernos as medidas que julgar pertinentes, especialmente 
nos segu intes campos: 

a) projetos economicos de importancia para as relac;:oes 
bilaterais e mu ltilaterais, como os relativos a infra-



estrutura, complementa~iio industrial e programas de 
inversoes mutuas; 

b) interciimbio comercial e medidas para assegurar seu in
cremento e diversifica~iio; 

c) aperfei~oamento dos meios de transporte entre os do is 
pafses; 

d) coopera~iio tecnica e interciimbio cultural, cientifico 
e tecnolbgico; 

e) a realiza~iio de estudos e programas de coopera~iio em 
todos os campos para promover o desenvolvimento e 
a conserva~iio de seus respectivos territories amazo
nicos. 

artigo IV 

A Comissao de Coordena~iio compor-se-a de uma s~ao de 
cada Parte, presidida pelos Ministros das Relac;:oes Exte
riores ou seus Representantes Especiais, e integrada par 
Delegados designados pelos respectivos Governos. A Co
m issiio de Coordena~iio reunir-se-a alternadamente no Bra
sil e no Equador, em data acordada par via diplomatica. 

A Comissao de Coordenac;:ao incorporara, como Subco
missoes. as Comissiies Mistas Especificas existentes ou que 
venham a ser criadas e podera ademais estabelecer grupos 
de trabalho nos campos que estime conveniente. As Sub
comissoes e os grupos de trabalho submeterao seus rela
torios e os resultados de suas atividades a Comissao de 
Coordenac;:ao. 

artigo V 

0 presente T ratado entrara em vigor na data da troca dos 
lnstrumentos de Ratificac;:ao e tera vigimcia indefinida. 
Oualquer das Partes Contratantes paden\ denuncia-lo; a 
denuncia surtira efeito noventa dias apos o recebimento 
da notificac;:ao respectiva. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em dais exemplares originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

ACORDO BASICO DE COOPERA<;AO 
CIENTfFICA E TECNOLOGICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador, 

CONS I DE RAN DO que a coopera<;ao nos campos da cien
cia e da tecnologia entre os dais paises e de proveito reci
proco e contribui para alcan<;ar objetivos comuns de de
senvolvimento economico e aprimoramento da qualidade 
de vida em ambos os paises, e 

DESEJOSOS de intensificar essa coopera<;ao, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes promoverao a cooperac;:ao cienti
fica e tecnolbgica com o objetivo de contribuir para a me
lhor avaliac;:ao dos recursos naturais e humanos, esfon;:an
do-se para que os programas que su rjam em decorrencia 
do presente Acord a se ajustem a pol itica e plano de de
senvolvimento dos dais paises, como apoio complemen
tar de suas prbprias iniciativas para atingir os objetivos 
de desenvolvimento cientffico e tecnolbgico. 

artigo II 

A cooperac;:ao a que se refere o presente Acordo sera de
senvolvida, especialmente, atraves de: 

a) intercambio de informac;:oes e de documentac;:ao cien
tffica e tecnolbgica; 

b) interciimbio de cientistas, pesquisadores, professores, 
peritos, tecnicos e estagiarios (doravante denominados 
"especialistas"), bern como de representantes de orga
nizac;:oes industriais e comerciais interessadas nessa 
cooperac;:ao; 

c) organizac;:ao de seminaries. simp6sios e conferencias; 

d) investigac;:ao conjunta de problemas cientificos e tec
nolbgicos, com vistas a utilizac;:ao pn3tica dos resulta
dos obtidos; 

e) intercambio de resultados de pesquisas e experiencias. 
inclusive de licenc;:as, entre institutes, universidades, 
companhias e outros organismos; 

f) intercambio de equipamentos e materiais necessaries a 
realizac;:iio de projetos especificos; 

g) outras formas de cooperac;:iio cientifica e tecnologica 
a serem acordadas pelas Partes Contratantes. 

artigo Ill 

1. A cooperac;:ao se realizara nas areas da ciencia e da tec
nologia sabre as quais ambos os Governos venham a con
cordar atraves de Ajustes Complementares consertados 
por via diplomatica. 

2. As instituic;:6es publicas ou privadas de ambos os pal·
ses poderiio celebrar, no ambito deste Acordo, Ajustes 
Complementares que definam os mecanismos operacionais 
adequados as peculiaridades de cada entidade, os quais 
serao pastas em vigor por via diplomatica, mediante o 
previa cumprimento das disposic;:6es legais pertinentes de 
cada uma das Partes que regulem a implementa<;iio da re
ferida cooperac;:ao. 

artigo IV 

1. Para atingir os objetivos do presente Acordo, os do is 
Governos concordam em criar uma Comissao Mista de 
Ciencia e Tecnologia que sera o foro apropriado para: 
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a) discutir os temas relacionados com as diretrizes cienti· 
ficas e tecnol6gicas relativas a execuc;ao do presente 
Acordo; 

b) exam inar as atividades decorrentes do presente Acord a 
e dos Ajustes que I he forem complementares; 

c) fazer recomendac;6es a ambos os Governos com rela· 
c;ao il implementac;ao e aperfeic;oamento do presente 
Acord a e de seus Ajustes Complementares. 

2. A Comissao Mista de Ciimcia e Tecnologia sera coorde· 
nada pelos respectivos Ministerios das Relac;6es Exteriores 
e se reunira alternadamente no Brasil e no Equador, sem 
periodicidade definida, sempre que julgado conveniente 
par am bas as Partes. 

artigo V 

Para facilitar e sistematizar a execuc;:ao dos programas ou 
projetos que as Partes acordem de conformidade com o 
previsto no Artigo Ill do presente Acordo, as entidades 
responsaveis par sua execuc;:ao elaborariio pianos anuais de 
trabalho para seu eficiente cumprimento. 

artigo VI 

Com base na informac;iio mencionada no Artigo anterior, 
as entidades responsaveis pela execuc;iio de programas au 
projetos acordados entre as partes elaborariio relat6rios 
semestrais que reflitam seu progresso e as apresentariio, 
par via diplomatica, as autoridades responsaveis par seu 
controle, de conformidade com as disposic;:6es vigentes em 
cada pafs. 

artigo VII 

1. A Comissao Mista a que se refere o Artigo IV devera 
ser informada com regularidade sabre o desenvolvimento 
dos programas previstos nos Ajustes Complementares ao 
presente Acord a. 

2. Nos intervalos entre as reunioes da Comissao Mista, as 
cantatas entre os dais Governos, no ambito do presente 
Acordo, serao efetuados par via diplomatica. 

artigo VIII 

1. As despesas referentes ao envio de especialistas de urn 
pafs a outro, para as fins do presente Acordo, serao, em 
principia, cobertas pelo Governo remetente, cabendo ao 
Governo receptor cobrir os gastos de estada, manutenc;:iio 
e assistimcia medica, sempre que niio se estabelec;am 
outros procedimentos nos Ajustes Complementares acor
dados conforme o Artigo Ill. 

2. A contribuic;iio governamental aos programas e proje
tos de cooperac;iio em ciencia e tecnologia, inclusive as 
dispendios com o intercambio e fornecimento de bens, 
equipamentos, materiais e servic;:os de assessoramento au 
consu ltoria sera efetuada na forma prevista nos Ajustes 
Complementares a que se refere o Artigo Ill. 

artigo IX 

Cada Parte Contratante concedera aos especialistas desig-
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nados para exer.cer suas fum;oes no territorio da outra 
Parte, em decorrencia dos Ajustes Complementares pre
vistas no Artigo Ill, bern como aos membros de sua fam(
lia imediata: 

a) vista oficial gratis, que assegurara residencia pelo prazo 
previsto no Ajuste Complementar respectivo; 

b) isenc;ao de impastos e demais gravames para a importa
c;ao de objetos de usa domestico e pessoal, destinados 
a primeira instalac;ao, desde que 0 prazo de permanen
cia no pafs receptor seja superior a urn ana; 

c) identica isenc;iio quando da reexportac;ao dos referidos 
bens; 

d) isenc;ao de impastos quanta a sa Iarios e vencimentos a 
eles pagos pela instituic;ao remetente; 

e) facilidades de repatriac;:iio em epoca de Crise; 

f) imunidade de processo legal quanta as palavras faladas 
ou escritas e a todos os atos par eles praticados no 
exercfcio de suas func;oes. 

artigo X 

1. Ambas as Partes Contratantes isentarao, igualmente, 
de todos os impastos e demais gravames a importac;ao e/ 
au exportac;:ao de bens, equ ipamentos e materia is envia
dos de urn pafs a outro em decorrencia da implementac;:iio 
do presente Acordo. 

2. Os referidos bens deveriio ser reexportados ao term ina 
do projeto a que se destinam, a menos que sejam objeto 
de doac;:iio a entidade receptora. 

artigo XI 

1. Cada Parte Contratante notificara a outra do cumpri
mento dos Requisitos constitucionais necessarios a apro
vac;:iio do presente Acordo, o qual entrara em vigor na data 
da segunda notificac;iio, e tera uma vigencia inicial de 5 
(cinco) anos, prorrogilVel automaticamente par per(odos 
iguais e sucessivos. 

2. 0 presente Acordo podera ser denunciado par qual
quer das Partes, mediante notificac;:iio par via diplomatica. 
A denuncia surtira efeito 6 (seis) meses ap6s a data do re
cebimento da notificac;iio respectiva. 

3. A denuncia do presente Acordo nao afetara o desen
volvimento de programas e projetos em execuc;ao, decor
rentes dos Ajustes Complementares previstos no Artigo 
Ill, salvo seas Partes convierem de forma diversa. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em dais exemplares originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

ACORDO BASICO DE COOPERACAO 
TECNICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
o Governo da Republica do Equador, 



MOTIVADOS pelo desejo de promover e desenvolver as 
relac;:oes existentes entre os dois paises; 

CONSIDERANDO o interesse comum em desenvolver a 
cooperac;:ao teen ica entre os do is pai ses; 

DE CONFORM I DADE como Tratado de Amizade e Coo
perac;:ao entre os dois Governos, firmado em Brasilia, a 9 
de fevereiro de 1982; 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes promoverao a cooperac;:ao tecnica 
entre ambos os paises como objetivo de contribuir para a 
melhor avaliac;:ao des recursos naturais e humanos, esfor
c;:ando-se para que os programas que surjam em decomin
cia do presente Acordo se ajustem a pol itica e plano de 
desenvolvimento nos dois paises, como apoio complemen
tar a suas proprias iniciativas para atingir os objetivos de 
desenvolvimento economico e social nacionais. 

artigo II 

A cooperac;:ao tt'lcnica entre as Partes Contratantes poden1 
assumir as seguintes modalidades: 

a) permuta de informac;:oes, por correspondencia e atra
ves da cessao de material tecnico-informativo e biblio
gratico; 

b) formac;:ao e aperfeic;:oamento profissional, mediante 
realizac;:ao de cu rsos e programas de visitas ou estagios 
de especializac;:ao; 

c) implementac;:ao de projetos con juntos em areas que se
jam de interesse comum; 

d) intercambio de tecnicos e consultores; 

e) organizac;:ao de seminaries, simposios e conferencias; 

f) envio de equipamentos e materiais necessaries a reali
zac;:lio de projetos especificos; 

g) qualquer outra forma de cooperac;:ao que vier a ser 
acordada entre as Partes Contratantes. 

artigo Ill 

Os programas e projetos de cooperac;:ao tecnica referidos 
no presente Acordo serao objeto de Ajustes Complemen
tar~, entre as Partes Contratantes, OS quais serao celebra
dos em estrita observancia de disposic;:oes legais, sobre a 
materia, vigentes em cada pais e contenio as especifica
c;:oes relativas a objetivos e procedimentos de execuc;:ao de 
tais programas e projetos, bern como mencionarao a du
rac;:ao, as entidades executoras e as obrigac;:iies, inclusive 
financeiras, respectivas. 

artigo IV 

A perm uta de informac;:iies, prevista no Artigo II, al inea a, 
deste Acordo, sera efetuada entre os 6rgaos autorizados, 
em cada case, per via diplomatica. 

artigo V 

1. 0 financiamento das modalidades de cooperac;:ao tecni
ca definidas no presente Acordo, bern como os termos e 
condic;:oes de salaries, ajudas de custo, despesas de viagem, 
assistencia medica e outras vantagens em beneficia do pes
seal mencionado no Artigo II, serao convencionados pel as 
Partes Contratantes no ambito de cada projeto. 

2. As Partes Contratantes poderao solicitar o financia
mento e a participac;:ao de organismos internacionais para 
a execuc;:ao de programas e projetos resu ltantes da aplica
c;:ao do presente Acordo. 

artigo VI 

As Partes Contratantes facilitarao, em seus respectivos ter
ritories, a entrada e estada de tecnicos e consultores. 

artigo VII 

1. As Partes Contratantes assegurarao aos tecnicos e con
sultores, a serem enviados ao territorio da outra Parte em 
fu nc;:ao do presente Acordo, para program as de prestac;:ao 
de cooperac;:ao tecnica, o apoio logfstico e facilidades de 
transporte, informac;:ao e trabalho requeridas para o cum
primento de suas func;:oes especificas e outras facilidades a 
serem definidas nos Ajustes Complementares referidos no 
Artigo Ill. 

2. Da mesma forma, seriio proporcionadas aos tecnicos 
e consultores as devidas facilidades de alojamento e manu
tenc;:ao. 

artigo VIII 

Cada Parte Contratante concedera aos tecnicos e Consul
tares designados para exercer suas func;:oes no territorio da 
outra Parte, em decorrencia dos Ajustes Complementares 
previstos no Artigo Ill, bern como aos membros de sua fa
milia imediata: 

a) visto oficial gratis, que assegurara residencia pelo prazo 
previsto no Ajuste Complementar respective; 

b) isenc;:ao des impostos e demais gravames incidentes so
bre importac;:ao de objetos de uso domestico e pessoal, 
destinados a primeira instalac;:ao, desde que 0 prazo de 
permanencia no pais anfitriao seja superior a urn ano; 

c) isenc;:ao identica ilquela prevista na al fnea b, quando da 
reexportac;:ao dos referidos bens; 

d) isenc;:iio de impostos sobre sa Iarios e vencimentos a eles 
pages por instituic;:lio do pais remetente; 

e) facilidades de repatriac;:iio, em epoca de crise; 

f) imunidade de processo legal per palavras faladas ou 
escritas e por todos os atos praticados no exercicio de 
suas fu nc;:oes. 

artigo IX 

Am bas as Partes Contratantes isentariio, igualmente, de to 
des os impastos e demais gravames a importac;:ao e/ou 
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exportaviio de bens, equipamentos e materiais enviados de 
urn pais a outro em decorrimcia da implementaviio do pre
sente Acordo. 

artigo X 

Os tecnicos e consultores a serem enviados de urn pais a 
outro em funviio do presente Acordo guiar-se-iio pelas dis
posiviies dos Ajustes Complementares especlficos e esta
rao sujeitos as leis e regulamentos vigentes no territ6rio do 
pals anfitriiio, ressalvado o disposto no Artigo VII I do 
presente Acordo. 

artigo XI 

Cada uma das Partes Contratantes garantini a niio-divulga
viio dos documentos, das informaviies e de outros conhe
cimentos obtidos durante a implementaviio e vigencia 
deste Acordo, assim como a sua nao-transmissiio a uma 
terceira parte sem o previa consentimento escrito da outra 
Parte. 

artigo XII 

Par'! facilitar e sistematizar a execuviio dos programas ou 
projetos que as Partes acordem de conformidade com o 
previsto no Artigo Ill do presente Acordo, as entidades 
responsaveis por sua execuviio elaborariio pianos anuais de 
trabalho para seu eficiente cumprimento. 

artigo XIII 

Com base na informaviio mencionada no Artigo anterior, 
as entidades responsaveis pela execuviio de programas ou 
projetos acordados entre as Partes elaborarao relat6rios se· 
mestrais que reflitam seu progresso e os apresentariio, por 
via d iplomatica, as autoridades responsaveis par seu con
trole, de conformidade com as disposiviies vigentes em 
cada pafs. 

artigo XIV 

0 presente Acordo podera ser modificado por mutua con
sentimento das Partes. As modificavoes entrariio em vigor 
na forma indicada no Artigo XV. 

artigo XV 

Cada Parte Contratante notificara a outra da conclusiio 
dos requisitos constitucionais necessarios a aprovm;iio do 
presente Acordo, o qual entrara em vigor na data da se
gunda notificaviio. 

artigo XVI 

1. 0 presente Acordo permanecera em vigor por urn pe
rfodo de 5 (cinco) anos, renovavel automaticamente par 
perfodos iguais e sucessivos, a menos que uma das Partes 
decida denuncia-lo. Neste caso, a denuncia surtira efeito 
seis meses ap6s a data de recebimento da notificaviio res
pectiva. 

2. A denuncia do presente Acordo nao afetara o desen
volvimento de programas e projetos em execuviio dele de
correntes, salvo seas Partes Contratantes convierem diver
samente. 
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Feito em Brasflia, aos 9 dias do mes de fevereiro de 1982, 
em dais exemplares originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

CONVENIO SOBRE TRANSPORTES 
MARfTIMOS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador 

CONS I DE RAN DO o interesse em desenvolver o intercam
bio comercial entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica do Equador; 

LEVAN DO EM CONTA o interesse especial em promover 
o comercio reciproco mediante o fortalecimento e a ade
quada proteviio da estabilidade economica das respectivas 
marinhas mercantes, cuja existencia e desenvolvimento se 
consideram essenciais, niio somente para a ampliaviio e di
versificaviio das relavoes economicas entre ambos os pai
ses, mas tambem para assegurar as bases que possibilitem 
o incremento do intercambio comercial; 

CONSIDERAN DO que o intercambio bilateral de produ
tos deve ser acompanhado de urn intercambio eficaz de 
servivos; 

RECONHECENDO a necessidade de assegurar a eficiencia 
e regularidade dos transportes marftimos e a adovao de ta
rifas de fretes adequadas e estaveis; 

RECONHECENDO que as marinhas mercantes dos dais 
pafses tern dire ito a transportar prioritariamente as cargas 
que siio objeto do intercambio comercial reciproco; 

LEV AN DO em consideraviio que os arm adores de bandei
ra brasileira e os armadores de bandeira equatoriana sao 
os transportadores diretamente interessados nas cargas 
marftimas do intercambio entre as dais pafses e que os 
fretes provenientes do transporte maritima dessas cargas 
devem beneficiar as armadores de ambos os paises; 

CONSIDERANDO que e conveniente que as empresas ma
rftimas estreitem as suas relavoes e mantenham cantatas 
permanentes entre si; 

CONVEM no que se segue: 

artigo I 

1. 0 transporte maritima das mercadorias, objeto do in
tercambio comercial entre ambos os pafses, sera obrigato
riamente efetuado em navios de bandeira brasileira e equa
toriana, incluindo as cargas que recebam favor governa
mental em qualquer dos dais pafses, entendendo-se entre 
elas as cargas que recebam financiamento estatal, pre
mios au abonos tributarios sabre o valor da carga, do frete 
e do seguro. Mantem-se tal favor governamental, desde 
que as cargas sejam transportadas em navios de bandeira 
brasileira ou equatoriana. 

2. 0 transporte devera etetuar-se de forma tal que a tota
lidade dos fretes obtidos seja dividida em partes iguais 



entre as bandeiras das duas Partes Contratantes, tanto em 
urn sentido do tratego quanto no outre. 

3. No caso em que uma das Partes Contratantes nao se 
encontre eventualmente em condic;oes de efetuar o trans
porte conforme o estabelecido no par<\grafo 2 deste 
Artigo, o referido transporte devera, sempre que seja pos
sfvel, ser feito em navies da outra Parte Contratante, e 
se computara dentro da quota de 50% (cinqiienta por 
cento) da Parte cedente. 

4. Cada Parte Contratante podera autorizar, mediante co
municac;ao previa a autoridade maritima competente da 
outra Parte Contratante, a cessao por armadores de sua 
bandeira de sua quota de 50% (cinqiienta por cento) a 
armadores dos paises membros da ALADI. Tal cessao s6 
podera ser autorizada quando existir urn tratamento re
ciproco em outre tratego de interciimbio com pafses 
membros da A LAD I. Esta cessao nao invalida a responsa
bilidade das Partes Contratantes em todos os termos deste 
Convimio. 

5. Os transportes de minerios a granel, com carregamen
to complete, assim como os de petr61eo e seus derivados, 
estarao exclu fdos do escopo do presente Convenio e 
permanecerao sujeitos a legislac;ao interna de cada Parte 
Contratante. 

artigo II 

1. Consideram-se, respectivamente, navies de bandeira 
brasileira ou equatoriana, os navies matriculados como 
tais, de acordo com a legislac;ao vigente em cada uma das 
Partes Contratantes, e que tenham direito as reservas de 
carga de cad a Est ado, de acordo com a correspondente 
legislac;ao sobre reserva de carga e de afretamento de cada 
uma das Partes Contratantes. 

2. Os navies dos armadores dos paises membros da 
ALADI que sejam autorizados a participar do tratego nos 
termos do Artigo I, par<\grafo 4, gozarao dos mesmos di
reitos e obrigac;oes aplicaveis, nos termos do presente 
Convenio, aos navies de bandeira brasileira e equatoriana. 

3. Os navies afretados, sem transferencia de sua proprie
dade, por armadores nacionais ou empresas de navegac;ao 
legal mente constitu idas, cujos contratos de afretamento 
hajam sido registrados perante a respectiva autoridade 
maritima competente de cada uma das Partes Contra
tantes e, em consequencia, autorizados a participar no tra
fego comercial entre ambos os paises, gozarao em cada 
urn deles do tratamento de navio nacional, pelo tempo de 
durac;ao do afretamento. 

4. Tanto as Partes Contratantes quanto os paises mem
bros da ALADI poderao utilizar o sistema "voyage char
ter", ate que o tratego de ida e volta seja suficientemente 
rentavel para a utilizac;ao do sistema "time charter" ou 
para a participac;ao com navies pr6prios. 

5. Nos cases de afretamento, os armadores de uma das 
Partes Contratantes deverao dar preferencia, sempre que 
possivel, em igualdade de condic;oes, a navies de sua pr6-
pria bandeira e, na falta destes, em primeiro Iugar, a na
vies da outra bandeira e, em segundo Iugar, a navies de 
terceira bandeira. 

6. As autoridades maritimas competentes comunicar-se
ao, reciprocamente, em cada ocasiao, as autorizac;oes con
cedidas para afretamento de navies destinados ao tratego 
comercial entre ambos os paises. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes comprometem-se a evitar demoras 
no em barque de mercadorias alem do prazo que for esta
belecido, de comum acordo, pelas autoridades marftimas 
competentes de ambos os pafses. Em principia, nao pode
ra haver espera nos embarques superior a 3 (tres) dias, 
para os produtos perecfveis e de facil deteriorac;ao, e de 
20 (vinte) dias para as demais cargas. 

artigo IV 

1. Os embarques em navies de terceira bandeira poderao 
ser autorizados quando nao houver. nos prazos estabeleci
dos no Artigo Ill, disponibilidade de embarque nos navies 
de bandeira brasileira ou equatoriana, ou em navies dos 
paises da ALADI, devidamente autorizados, conforme o 
disposto no Artigo 1, paragrafo 4, do presente Convenio. 

2. E ssas autorizac;oes serao concedidas pela autoridade 
maritima competente do pais de embarque, mediante 
consulta ao Comite do Acordo de Tarifas e Servic;os, e 
por solicitac;ao previa do embarcador. a qual devera ser 
apresentada com uma lmtecipac;ao minima de dez dias da 
data prevista para a safda do navio de terceira bandeira. 

3. As cargas transportadas por terceiras bandeiras, em de
correncia da aplicac;ao do paragrafo anterior. serao com
putadas no percentual de participac;ao correspondente aos 
armadores da Parte Contratante que nao teve na oportuni
dade navio em posic;ao, de conformidade com os itinera
ries que se estipulem no Acordo de Tarifas e Servic;os. 

artigo V 

A preferencia para o transporte se aplicanl de maneira que 
nao resulte em encarecimento dos fretes que prejudique o 
intercambio entre ambos os paises. 

artigo VI 

1. Para a execuc;ao do presente Convenio, os armadores 
brasileiros e equatorianos constituirao urn Acordo de Tari
fas e Servic;os. 

2. 0 Acordo de Tarifas e Servic;os tera a seu cargo a orga
nizac;ao do tratego maritima coberto por este Convenio, 
para o seu mais eficiente e economico desempenho. 

3. Esse Acordo atendera aos diversos aspectos do trans
porte maritime brasileiro-equatoriano, estimulando con
tate permanente entre os setores comerciais interessados 
e as autoridades competentes de ambos os paises. 

artigo VII 

As Partes Contratantes promoverao a constituic;ao de urn 
ou mais "Full Money Pools", que agrupem os armadores 
de am bas as bandeiras. 
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artigo VIII 

1. So poderao real izar transporte de car gas a serem em
barcadas em portos brasileiros e destinadas a portos equa
torianos, e vice-versa, os armadores autorizados pelas res
pectivas autoridades maritimas competentes para servir no 
trilfego. 

2. Os armadores de bandeira de paises da ALADI que te
nham sido autorizados de acordo com os termos do Arti· 
go I, par<1grafo 4, seni'o obrigados a cumprir as disposi96es 
do Acordo de Tarifas e servi9os. 0 armador brasileiro ou 
equatoriano cedente assumira a responsabilidade em rela· 
9ao ao referido Acordo por falta de cumprimento das nor
mas deste Convenio e de todas aquelas regras complemen
tares que possam ser estabelecidas. 

artigo IX 

1. 0 Regulamento do Acordo de Tarifas e Servi9os con
ten] disposi96es que assegurem o seu correto funciona
mento. Essas disposi96es serao determinadas de maneira 
ampla e nao limitativa pelas empresas de navega9ao autori
zadas de ambas as bandeiras, sujeitas a aprova9ao das 
autoridades maritimas competentes de ambas as Partes 
Contratantes. 

2. A tarifa de fretes devera ser estruturada com base em 
um sistema complete de classifica9ao das cargas do inter
cambia, conforme as normas estabelecidas na nomencla
tura aduaneira que seja adotada por ambas as Partes Con
tratantes. 

artigo X 

Caso no Acordo de Tarifas e Servi9os nao se chegue a en
tendimento quanto ao estabelecimento das tarifas de fre
tes e condi96es de transporte, cabera as autoridades ma
ritimas competentes de ambas as Partes Contratantes fixa
las de comum acordo. 

artigo XI 

De conformidade com a legisla9ao em vigor em ambos os 
paises, as tarifas de fretes e as condi96es gerais de trans
porte estabelecidas de comum acordo pelos armadores dos 
dois paises, bem como suas revisoes e modifica96es seni'o 
submetidas a aprova9ao das autoridades maritimas de 
am bas as Partes Contratantes. 

artigo XII 

1. As autoridades mariti mas competentes das Partes Con
tratantes estabelecerao diretamente entre si os prazos em 
que deverao aprovar, ou formular as obj~c5es ou desapro
va96es das tarifas de fretes, bem como o procedimento 
de consulta, para os casos em que uma delas, com conhe
cimento da outra, dec ida objetar ou desaprovar tais tarifas. 

2. As autoridades maritimas competentes das Partes Con
tratantes fixarao os prazos para as comunica9oes recipro
cas sobre aprova9ao, obje9ao ou desaprova9ao das tarifas e 
condi9oes de transporte, assim como a antecedencia com 
que se devera notificar os usuaries das modifica9oes nas 
tarifas de fretes. 
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artigo XIII 

Caso no Acordo de Tarifas e Servic;os nao se chegue a uma 
solu9ao, dentro do prazo fixado, sobre as obj~oes ou 
desaprova9ao das tarifas ou condi96es de transporte, for
muladas pela autoridade maritima competente de uma 
Parte Contratante, esta promovera uma reuniao com a 
autoridade maritima competente da outra Parte Contra
tante para proceder de conformidade com o disposto no 
Artigo XII deste Convenio. 

artigo XIV 

Quando a aplica9ao do frete ou das condi96es de transpor
te seja prejudicial aos interesses do comercio, dos usuaries 
ou dos transportadores, as Partes Contratantes promove
rao, em suas jurisdi96es, consultas entre os setores interes
sados, apes o que as citadas autoridades tomarao as deci
s6es pertinentes. 

artigo XV 

1. A fim de que as autoridades maritimas competentes 
de cada Parte Contratante possam proceder a fiscalizac;ao 
dos servi9os e controlar o grau de particip~ao dos arma
dores e da bandeira no tratego previsto no presente Con
venia, o Acordo de Tarifas e Servi9os devera, mensalmen
te, enviar aquelas autoridades capias dos mapas de conta
biliza9ao dos "Pools", assim como das frequencias e itine
raries cumpridos, no mesmo periodo, pelos navies dos 
armadores autorizados. 

2. Os armadores autorizados de cada uma das Partes Con
tratantes enviarao ao Acordo de Tarifas e Servi9os c6pias 
dos manifestos de cargas e suas correc;oes, bem como das 
frequencias e itineraries cumpridos por seus navies. 

3. 0 Acordo de Tarifas e Servi9os devera proporcionar a 
autoridade maritima competente a informa9ao que esta 
I he solicite em rela9ao a suas atividades. 

artigo XVI 

1. As empresas brasileiras ou equatorianas de navega9ao 
maritima, constitu idas no territ6rio de uma das Partes 
Contratantes e que sejam membros do Acordo de Tari
fas e Servi9os, serao isentas de pagamento, no territ6rio 

· da outra Parte Contratante, de impostos sobre rendas e lu
cros auferidos como resultado de opera96es comerciais de 
transporte. 

2. As Partes Contratantes comprometem-se a interceder 
junto as autoridades fazendarias para que haja rapida li
quida9aO e transferencia das importiincias resultantes de 
pagamento de fretes aos armadores autorizados, em cada 
pais Contratante deste Convenio. 

artigo XVII 

As Partes Contratantes se comprometem a adotar, den
tro de suas respectivas jurisdi96es, as medidas necessarias 
para facilitar as opera96es dos navies. 

artigo XV Ill 

Para cumprimento do disposto no Artigo I deste Conve-



nio, as autoridades competentes de cada Parte Contratan
te adotarao as medidas necessarias para que a documen
tac;:ao, que ampara as cargas de intercilmbio entre os dais 
paises, seja carimbada com dizeres que indiquem a obri
gatoriedade de embarque em navios da bandeira dos sig
nataries deste Conv€mio. 

artigo XIX 

1. Os navios de bandeira brasileira e equatoriana que 
transportem cargas entre ambos os paises gozarao, em 
cada urn deles, de urn tratamento igual aos de bandeira 
nacional que operem no mesmo tratego, sem prejuizo dos 
direitos soberanos de cada pais para delimitar certas zonas 
por motives de seguranc;:a nacional. 

2. 0 disposto no paragrafo I deste Artigo nao afetar<J o 
pagamento da contribui<;:ao de far6is e balizas nem a obri
gatoriedade de usar os servic;:os de praticagem que se apli
cam aos navios mercantes estrangeiros em aguas nacio
nais de cada pais, de acordo com a regulamentac;:ao inter
na de cada Parte Contratante. 

3. 0 tratamento de igualdade previsto no paragrafo 1 des
te Artigo nao envolve direito algum do abastecimento de 
combustive! aos prec;:os estabelecidos na legislac;:ao ou 
regu lamentos das Partes Contratantes para os navios na
cionais, devendo o abastecimento neste caso reger-se pelas 
normas internas de cada pais. 

artigo XX 

1. Nenhuma das disposic;:oes do presente Convenio po
dera ser interpretada como restric;:ao ao direito de cada 
pais de regulamentar sua cabotagem nacional, assim como 
os transportes para e de terceiros paises. 

2. Do mesmo modo, nao podera considerar-se, como res
tric;:ao, o direito de cada pais de facilitar, sob qualquer for
ma, os servic;:os de cabotagem nacional que seus navios rea
realizem. 

3. Para os fins do presente Convenio, entende-se por co
mercia e navegac;:ao de cabotagem nacional os servic;:os de 
transporte por agua que se real izam entre portos ou pon
tes geograticos de urn mesmo pais, conforme sua legisla
c;:ao. 

artigo XXI 

A aplicac;:ao das clausulas deste Convenio nao podera signi
ficar discriminac;:oes de cargas, nem recusas injustificadas 
de embarques, nem cobranc;:as excessivas de fretes, nem 
atrasos de embarques, nem concessoes de descontos ou a 
adoc;:ao de outras medidas que constituam pnjticas de 
competic;:ao injusta, que perturbem a participac;:ao dos na
vies de cada uma das bandeiras das Partes Contratantes. 

artigo XXII 

1. As Partes Contratantes se comprometem a exigir que o 
Acord a de Tarifas e Servic;:os, previsto no Artigo VI, adote 
urn sistema estatistico uniforme que demonstre a correta 
e equilibrada participac;:ao dos navios de ambas as bandei
ras no tratego coberto por este Convenio. 

2. As autoridades marftimas competentes deverao inter
cambiar as mais amplas informac;:oes a respeito das cargas 
transportadas nas condic;:oes estabelecidas no Artigo IV 
do presente Convenio. 

artigo XXIII 

As autoridades maritimas competentes intercambiarao in
formac;:oes destinadas a promover a maior eficiencia do 
transporte maritima entre as Partes Contratantes. 

artigo XXIV 

1. Para os efeitos do presente Convenio, entende-se por 
autoridade maritima competente, na Republica Federati
va do Brasil, a Superintendencia Nacional da Marinha Mer
cante - SUNAMAM - do Ministerio dos Transportes, e, 
na Republica do Equador, a Direcci6n de Ia Marina Mer
cante y del Literal del Ministerio de Defensa Nacional. 

2. Se, por alterac;:ao da legislac;:ao de alguma das Partes 
Contratantes, for modificada a competencia da autoridade 
maritima, mencionada no paragrafo 1 deste Artigo, a nova 
autoridade sera comunicada a outra Parte Contratante me
diante Nota Diplomatica. 

artigo XXV 

1. Gada Parte Contratante podera solicitar reunroes de 
consulta entre as alitoridades maritimas competentes 
sabre as disposic;:oes e a aplicac;:iio do presente Convenio, 
as quais deverao ser iniciadas dentro do prazo de noventa 
dias, a contar da notificac;:ao do respective pedido, e se
riio realizadas no territ6rio do pais ao qual forem solicita
das, a menos que se convenha de outra mane ira. Essas soli
citac;:oes para consu Ita deverao ser feitas at raves dos canais 
diplomaticos. 

2. As autoridades maritimas competentes poderao tam
bern comunicar-se diretamente entre si, seja por corres
pond€mcia ou atraves de representantes, para tratar de 
assuntos cuja importancia nao requeira consultas formais 
e para avaliar as condic;:oes e resultados da aplicac;:ao do 
presente Convenio e promover o seu aperfei<;oamento. 

artigo XXVI 

0 presente Convenio podera ser revisto ou modificado, 
por mutua acordo entre as Partes Contratantes, na medi
da em que se torne necessaria, e de acordo com os precei
tos constitucionais vigentes em cada pais. 

artigo XXVII 

0 presente Conv€mio entrara em vigor a partir de noventa 
dias da troca dos instrumentos de ratificac;:ao pelas Partes 
Contratantes e tenj uma dura<;ao de cinco anos, sendo re
novavel automaticamente por periodos iguais e sucessivos, 
a menos que, a qualquer momenta, uma das Partes Con
tratantes comunique a outra, com uma antecipa<;ao mi
nima de cento e vinte dias, seu desejo de denuncia-lo. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em do is originais, nas I inguas portuguesa e espanhola, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 
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AJUSTE COMPLEMENTAR SOBRE 
COOPERA<;AO NO CAMPO DAS 
TELECOMUNICACOES 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador, 

DE CON FORM I DADE com as princfpios enunciados no 
Acordo Basico de Cooperac;ao Tecnica, concluido a 9 de 
fevereiro de 1982, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes concordam em estabelecer urn me
canismo de cooperac;ao no campo das telecomunicac;oes. 

artigo II 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil designa, 
como autoridade responsavel pela execuc;ao do presente 
Ajuste, o Ministerio das Comunicac;oes e o Governo da 
Republica do Equador designa, com a mesma finalidade, 
o Ministerio de Obras Publicas. 

artigo Ill 

A cooperac;ao mencionada no Artigo I se desenvolvera em 
areas afins de competencia das autoridades mencionadas 
no Artigo II, mediante o intercambio de experiencias e/ou 
a prestac;ao de servic;os tecnicos. 

artigo IV 

1. 0 Ministerio das Obras Publicas do Equador designa o 
lnstituto Equatoriano de Telecomunicac;oes - IETEL
como a entidade equatoriana responsavel pela execuc;ao 
dos projetos e/ou programas desenvolvidos em cumpri
mento do presente Ajuste, sujeito as normas legais vigen
tes no pais. 

2. 0 Ministerio das Comunicac;oes do Brasil designara, 
oportunamente, par via diplomatica, as entidades as quais 
confie a execuc;ao dos projetos e/ou programas. 

3. As entidades as quais for confiada a execuc;ao de ati
vidades de cooperac;ao tecnica fornecerao o pessoal quali
ficado necessaria para a realizac;ao dos programas espe
cificos. 

4. As entidades que receberem a cooperac;ao prevista 
neste Ajuste proporcionarao o pessoal qualificado neces
saria para o cumprimento dos programas especfficos. 

artigo V 

1. No quadro dos objetivos assinalados no Plano Ouin
quenal de Desenvolvimento das Telecomunicac;oes do 
Equador, a cooperac;ao prevista no presente Ajuste podera 
ser concretizada atraves do envio de missoes tecnicas de 
especialistas e da realizac;ao de cursos e/ou praticas de 
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especializa~;ao, de maneira a cobrir, entre outras, as se
gu intes areas: 

a) desenvolvimento industrial e tecnolog.ico; 

b) pianos e estrategias regionais; 

c) supervisao de operac;oes; 

d) organizac;ao gerencial; 

e) capacitac;ao de pessoal em telecomunicac;oes; 

f) controle e avaliac;ao de projetos; 

2. Os servic;os tecnicos previstos no Artigo Ill poderao 
cobrir, entre outras, as seguintes areas de servic;os de tele
comunicac;iies: 

a) demanda telefonica; 

b) telefonia rural; 

c) comunicac;oes internas par satelite; 

d) transmissao de dados; 

e) pianos basicos de telecomunicac;oes; 

f) planejamento e controle, planejamento tecnico, plane
jamento operacional e supervisao e implantac;ao; 

g) sistema normativo de materiais, equipamentos e ser
vic;os; 

h) organizac;ao de centros operacionais; 

i) planejamento para ampliac;ao e modernizac;ao de redes; 

j) implantac;ao e consolidac;ao de sistemas de treinamen
to; 

k) servic;o de radiodifusao sonora e de sam e imagem 
(TV). 

3. Estas relac;oes poderao ser ampliadas au reduzidas a 
criteria das Partes, par via diplomatica. 

artigo VI 

1. 0 Ministthio das Comunicac;oes do Brasil e o Ministe
rio de Obras Publicas do Equador estabelecerao, atraves 
das entidades mencionadas no Artigo IV, urn programa de 
trabalho que definira as modalidades e as areas especificas 
de cooperac;ao referidas no Artigo V. 

2. Este programa devera ser revisado anualmente atraves 
de solicitac;ao encaminhada par via diplomatica. 

3. Os gastos decorrentes do envio de m issiies, viagens 
internacionais e nacionais, intercambio de especialistas e 
tecnicos, prestac;ao de servic;os, provimento de material e 
equipamentos especializados, aux ilios financeiros, salarios 
e beneficios sociais, bern como assistencia medica e has-



pitalar serao repartidos entre as autoridades mencionados 
no Artigo II. A forma dessa reparti.;:ao sera objeto de um 
Plano de Opera.;:oes, o qual sera negociado por via diplo
matica para cada projeto e/ou programa especifico. 

4. 0 Plano de Opera.;:oes mencionado no pan3grafo 3 con
tera as condi.;:oes e os termos de referencia dos projetos 
e/ou programas estabelecidos conforme o presente Ajuste. 

artigo VII 

Com base na informa.;:ao mencionada no Artigo anterior, 
as entidades responsaveis pela execu.;:ao dos programas ou 
projetos acordados entre as Partes elaborarao relat6rios 
anuais que reflitam seu progresso e os apresentarao, por 
via d iplomatica, as autoridades responsaveis por seu con
trole, em conformidade com as disposi.;:oes vigentes em 
cada pais. 

artigo VIII 

As entidades as quais perten.;:am os especialistas enviados 
em missoes assumirao a responsabilidade civil, exceto em 
casos ilicitos, por danos que possam resultar de atos prati
cados por tais funcionarios. 

artigo IX 

As duas Partes procurarao incentivar o comercio bilateral 
de equipamentos e servi.;:os na area de telecomunica.;:oes, 
e para tal fim manterao um intercambio adequado de in
forma.;:oes, por via diplomatica. 

artigo X 

As autoridades mencionadas no Artigo II comprometem
se a nao divulgar a terceiros, sem mutuo consentimento, 
os documentos enviados para a aplica.;:ao do presente 
Ajuste, bem como os resultados das pesquisas cientificas 
e tecno16gicas decorrentes dos trabalhos desenvolvidos no 
ambito do presente Ajuste. 

artigo XI 

Com referenda aos procedimentos pertinentes a elabora
.;:ao e execu.;:ao de projetos e/ou programas, seni"o adota
das, de comum acordo, as normas e praticas vigentes em 
ambos os paises ou aquelas internacionalmente reconhe
cidas. 

artigo XII 

1. No caso de as Partes se verem impedidas, por motivos 
de for.;:a maior, de cumprir com as obriga.;:oes decorrentes 
do presente Ajuste, sua aplica.;:ao sera suspensa pelo prazo 
que se fizer necessaria. 

2. A decisao de solicitar a suspensao de aplica.;:ao do pre
sente Ajuste sera comunicada por via diplomatica com 
uma antecedencia minima de sessenta dias a partir da data 
em que a suspensao deva se efetivar. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste aplicar-se-a a partir da data de entrada 

em vigor do Acordo Basico de Coopera.;:ao Tecnica, tera 
uma dura.;:ao de dois a nos, renovando-se automaticamente 
por periodos iguais e sucessivos, a menos que uma das 
Partes decida denuncia-lo. Neste caso, a denuncia surtira 
efeito sessenta dias depois de recebida a notifica.;:ao, por 
via diplomatica. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portugues e 
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

AJUSTE COMPLEMENTAR PARA 0 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS NO 
CAMPO DA FORMACAO PROFISSIONAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica do Equador, 

NO ESPfR ITO do Convenio sobre Bases para a Coopera
.;:ao Tecnica e Economica, assinado em Quito, a 5 de mar
co de 1958; e 

NO CONTEXTO das disposi.;:oes contempladas no Acordo 
Basico de Cooperacao Tecnica, assinado entre os do is Go
vernos a 9 de fevereiro de 1982; e 

COM 0 DESEJO de unificar os esfor.;:os que contribuam 
ao fortalecimento das instituicoes de capacitac;ao profis
sional, atraves do intercambio de experiimcias nas diferen
tes areas da formacao profissional; 

CONCORDAM em assinar o presente Ajuste Complemen
tar nos seguintes termos: 

artigo I 

As Partes Contratantes designam, respectivamente, como 
entidades executoras do presente Ajuste Complementar, o 
Servi.;:o Nacional de Aprendizagem Industrial (SEN AI) e 
o "Servi.;:o Ecuatoriano de Capacitaci6n Profesional" 
(SECAP). 

artigo II 

0 presente Ajuste Complementar tem como prop6sito 
alcancar, atraves de atividades de cooperacao tecnica mu
tuas, o intercambio de experiencias e assessoramento nos 
campos de: sistema organizacional, diagn6stico, planeja
mento, programacao tecnico-pedag6gica, operacionaliza
.;:ao e avalia.;:ao da forma.;:ao profissional. 

artigo Ill 

As Partes se comprometem a proporcionar a formacao, o 
aperfeicoamento e/ou capacitacao de gerentes, profissio
nais, tecnicos, administradores e outras pessoas das enti
dades executoras e de industrias, atraves de cursos, esta
gios, treinamento, visitas de observa.;:ao e assessoramento 
de peritos, planejados e programados de comum acordo, 
buscando conseguir efeitos multiplicadores. 
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artigo IV 

0 financiamento das modalidades de cooperac;ao tecnica 
previstas no presente Ajuste Complementar, bern como os 
termos e condic;5es salariais, subsidies para transferencia, 
gastos de viagem, assistencia medica e outras vantagens 
em beneficia do pessoal que participe na cooperac;ao pre
vista no Artigo II I, seriio estipulados pel as Partes Contra
tantes no ambito de cada projeto. 

artigo V 

A parte equatoriana se compromete a: 

a) que os funcionarios ou gerentes, que envie para esta
giar e/ou participar de curses, respeitem as normas e 
regu lamentos do SEN A I e a autoridade das pessoas 
designadas para supervisionar sua formac;ao; 

b) fornecer todos os recursos disponiveis, atraves de suas 
unidades tecnicas e administrativas, a fim de atender 
as necessidades que os funcionarios e tecnicos do 
SENAI identifiquem como indispensaveis para se al
canc;arem as objetivos de cooperac;:ao tecnica; 

c) avaliar os programas e relatar seus resultados ao 
SENAI, com a finalidade de que sejam introduzidas 
melhorias e capitalizadas experiencias, as quais serao 
publicadas para o beneficia de ambas as instituic;5es, 
do CINTERFOR e de outras instituic;oes nacionais ou 
estrangeiras; e 

d) alocar em seu orc;amento anual os recursos necessaries 
ao custeio dos gastos que provenham dos diferentes 
programas, em conformidade com as projetos acor
dados entre as Partes. 

artigo VI 

A Parte brasileira se compromete a: 

a) cooperar com o SECAP no planejamento, organiza
c;ao administrativa e tecnica do ensino, desenho, me
todos pedagbgicos e de diagn6stico, formac;ao de agen
tes multiplicadores ou instrutores, operac;iio e exe
cuc;:iio da formac;iio profissional no Equador, para o 
que enviara tecnicos de acordo com o que se determi
ne no respective plano de atividades de cada projeto; 

b) permitir que o pessoal equatoriano, previamente sele
cionado pelo SECAP e aprovado pelo SENAI, e sob o 
planejamento estabelecido par mutua acordo entre as 
Partes, participe de estagios e/ou curses de treinamen
to orientados e dirigidos par tecnicos do SENAI em 
suas dependencias e centres de formac;ao industrial; 

c) assessorar o SECAP no estabelecimento e desenvol
vimento da formac;ao industrial e nos programas espe
cfficos de cooperac;:iio tecnica; 

d) conceder facil idades para que o pessoal equatoriano in
dicado pelo SECAP e aprovado pelo SENAI possa 
assistir aos curses regulares de aprendizagem e capaci
tac;iio nos n iveis de primeiro, segundo e terce ira graus 
nos centres de formac;ao industrial do SEN AI; 
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e) assumir a responsabilidade dos custos indiretos nos 
programas desenvolvidos petos bolsistas do SECAP no 
SENAI, e o pagamento dos salaries dos instrutores e 
tecnicos participantes, bern como o fornecimento de 
material didatico a ser utilizado nos diversos programas 
e 

f) responsabilizar-se pelo pagamento dos salaries e segu
ros dos tecncos do SENAI enviados ao SECAP para a 
prestac;ao de servi~;os de consu ltoria. 

artigo VII 

Os projetos de cooperac;iio tecnica, oriundos deste Ajuste 
Complementar, seriio objeto de ajustes especificos, entre 
as Partes Contratantes, os quais serao celebrados em 
observiincia as disposic;5es legais sabre a materia vigentes 
em cada paise descreverao os objetivos e processualisticas 
da execuc;iio do projeto especifico, bern como menciona
riio sua dura~;ao, as obrigac;5es das Partes e o correspon
dente aporte financeiro. 

artigo VIII 

Para facilitar e sistematizar a execuc;ao dos projetos que as 
Partes acordem de conformidade com o previsto no 
Artigo VII do presente Ajuste, as entidades responsaveis 
par su·a execu~;iio elaborarao pianos anuais de trabalho 
para o seu eficiente cumprimento. 

artigo IX 

Com base na informa~;ao mencionada no Artigo anterior, 
as entidades responsaveis pel a execuc;ao dos programas ou 
projetos acordados entre as Partes elaborariio relat6rios se
mestrais que reflitam seu progresso e os apresentarao, par 
via diplomatica, as autoridades responsaveis par seu con
trole, em conformidade com as disposi~;5es legais vigentes 
em cada pais. 

artigo X 

Os tecnicos e consultores que atuem sob o amparo do pre
sente Ajuste Complementar se beneficiariio de tratamento 
outorgado no Artigo VIII do Acordo Basico de Coopera
c;iio Tecnica celebrado entre as dais Governos. 

artigo XI 

1. 0 presente Ajuste entrara em vigor na data da vigencia 
do Acordo Basico de Cooperac;ao Tecnica, ao qual e com
plementar, e tera uma durac;iio de dais anos, renovando-se 
automaticamente par perfodos iguais e sucessivos, a me
nos que uma das Partes decida denuncia-te. Neste caso, a 
denuncia surtira efeito seis meses depois da data do rece
bimento da respectiva notificac;ao. 

2. A denuncia nao afetani o desenvolvimento de qualquer 
projeto de cooperac;ao em execuc;ao sob o am para do pre
sente Ajuste, salvo se as Partes Contratantes decidirem a 
contrario. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em dais exemplares, nos idiomas portugues e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 



AJUSTE COMPLEMENTAR PARA 
COOPERACAO ENTRE 0 CNPq 
E 0 CONACYT 

0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico (CNPq) 
e 
0 Conselho Nacional de Ciencia e Tecnologia (CONACYT), 

RECONHECENDO a importancia de que se reveste a 
cooperac;:ao no campo da ciencia e da tecnologia entre o 
Brasil eo Equador, 

DESEJOSOS de intensificar essa cooperac;:ao e de melhor 
coordenar o intercambio entre os dois paises na citada 
area, 

DESEJOSOS de fortalecer, mediante atividades de coope
rac;:ao, o desenvolvimento cientifico e tecnologico em gP.
ral e as instituic;:oes chamadas a implementa-lo nos dois 
pafses, e 

COM BASE no disposto no Artigo Ill do Acordo Basico 
de Cooperac;:ao Cientifica e Tecnologica entre o Governo 
da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Repu
blica do Equador, concluido em Brasilia, a 9 de fevereiro 
de 1982, 

ACORDAM o seguinte: 

artigo I 

0 CNPq eo CONACYT se comprometem a desenvolver e 
a ampliar sua cooperac;:ao no campo da pesquisa e do 
desenvolvimento cientffico e tecnologico, no ambito de 
suas respectivas atribuic;:oes, atraves de projetos definidos 
em comum, que integrarao os programas de cooperac;:ao 
em ciencia e tecnologia aprovados pelos respectivos Go
vernos. Comprometem-se igualmente a cooperar com vis
tas ao fortalecimento institucional. Os programas e proje
tos de cooperac;ao que se desenvolvam sob a egide do pre
sente Ajuste observarao as respectivas disposic;iies legais 
vigentes sabre a materia em cada urn dos paises. 

artigo II 

0 CNPq eo CONACYT cooperarao mutuamente median
te a utilizac;ao, dentre outros, dos seguintes mecanismos: 

a) realizac;:ao de consultas recfprocas sobre temas relacio
nados com as respectivas politicas cientifica e tecno16-
gica; 

b) intercambio de informac;ao e de documentac;ao cienti
fica e tecnol6gica; 

c) realizac;ao de conferencias, curses, seminaries e simp6-
sios; 

d) intercambio de pesquisadores, cientistas, professores, 
tecnicos, peritos e estagiarios (doravante denominados 
"especialistas"); 

e) realizac;ao de projetos conjuntos de pesquisa e desen
volvimento cientffico e tecno16gico; e 

f) outras formas de cooperac;ao cientifica e tecnologica a 
serem acordadas pelas Partes Contratantes. 

artigo Ill 

Para os fins do presente Ajuste, o CNPq e o CONACYT 
concordam, ainda, em: 

a) estabelecer programas conjuntos de cooperac;ao atraves 
de reunioes de delegac;iies dos dais 6rgaos, ou por tro
ca de correspondencia; os aludidos programas deverao, 
em principia, ser complementados ou revistos anual
mente, quando serao assentadas as areas de interesse 
para o desenvolvimento de ac;iies con juntas; 

b) apresentar os mencionados programas e revisiies a Co
missao Mista de Cii'mcia e Tecnologia, criada pelo Arti
go IV do Acordo Basico de Cooperac;ao Cientifica e 
Tecnologica. 

artigo IV 

Cada instituic;ao fara as gestoes necessarias para a obten
c;ao dos recursos financeiros que garantam a execuc;ao das 
atividades aprovadas. 

artigo V 

Os especialistas visitantes deverao ter seus names e curri
culos submetidos pela entidade remetente a aprovac;ao 
previa da instituic;ao receptora. 

artigo VI 

1. As Partes Contratantes cobrirao as despesas de trans
porte internacional de ida e volta de seus especialistas in
clusive os deslocamentos internes no pals receptor, que 
forem considerados necessaries ao cumprimento de suas 
missoes, cabendo a entidade receptora o custeio das dia
rias correspondentes ao perf odo de permamincia no seu 
pais dos especialistas visitantes. 

2. Excepcionalmente, podera a instituic;ao receptora 
custear as despesas relativas a deslocamentos internes, des
de que os considere de interesse para a implementac;ao dos 
programas. 

3. 0 valor das diarias para os especialistas visitantes sera 
definido e revisto anualmente pelo CNPq e pelo CONA· 
CYT, mediante troca de correspondencia. 

artigo VII 

1. Os especialistas que se desloquem de um pals ao outre, 
nos termos do presente Ajuste, gozarao dos privilegios 
enunciados no Artigo I X do Acordo Basi co de Coopera
c;ao Cientffica e Tecnol6gica. 

2. A importac;ao e exportac;ao de bens, equipamentos e 
materiais enviados de um pais ao outre em decorrimcia da 
execuc;ao do presente Ajuste serao reguladas conforme o 
disposto no Artigo X do mesmo Acordo. 
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artigo VIII 

1. 0 CNPq e o CONACYT asseguranio aos especialistas 
visitantes, na forma que julgarem mais conveniente, assis
tencia medica adequada em casas de urgencia. 

2. Os onus decorrentes de invalidez permanente ou morte 
acidental, que possam ocorrer durante as miss5es aprova
das, ficanio a cargo do pals remetente. 

artigo IX 

Os especialistas visitantes nao poderao dedicar-se, no terri
t6rio do pals receptor, a atividades alheias a suas fun~Y5es, 
nem exercer outras atividades remuneradas, sem a autori
zac;ao previa dos respectivos Ministerios das Relac;5es 
Exteriores e dos 6rgaos responsaveis pela execuc;ao do 
presente Ajuste Complementar. 

artigo X 

1. Os assuntos relacionados com patentes, direitos auto
raise correlates, alllm dos direitos de protec;ao e utilizac;ao 
dos resultados alcanc;ados durante a execuc;ao do presente 
Ajuste, serao regulados segundo as disposic;5es dos conve
nios internacionais sabre a materia, dos quais fac;am parte 
ambos os pafses, e pel a legislac;ao local, sem preju fzo do 
aproveitamento que, para fins de pesquisa, possam fazer 
as escolas, universidades e outras institui~Y5es de pesquisa, 
sem fins lucrativos, nem das disposic;5es que sabre a mate
ria possam as Partes Contratantes estabelecer ao aprova
rem os programas de cooperac;ao. 

2. No caso de inexistirem direitos a ser protegidos, con
forme o disposto no paragrafo precedente, os resultados 
cientlficos decorrentes do presente Ajuste poderao ser pu
blicados por qualquer das Partes desde que citada a fonte. 

artigo XI 

Para facilitar e sistematizar a execuc;ao dos programas ou 
projetos que as Partes acordem de conformidade com o 
previsto no Artigo Ill do presente Ajuste, as entidades res
ponsaveis por sua execuc;ao elaborarao pianos anuais de 
trabalho para seu eficiente cumprimento. 

artigo XII 

Com base na informac;ao mencionada no artigo anterior, 
as entidades responsaveis pela execuc;ao dos programas ou 
projetos entre as Partes elaborarao relat6rios semestrais 
que reflitam seu progresso e os apresentarao, por via di
plom<hica, as autoridades responsaveis por seu controle, 
de conformidade com as disposic;5es vigentes em cada 
pals. 

artigo XIII 

0 presente Ajuste podera ser alterado, por troca de notas 
diplomaticas, mediante entendimento entre as Partes, en
trando a alterac;ao em vigor na data de recebimento da 
nota de resposta. 

artigo XIV 

0 presente Ajuste entrara em vigor por troca de notas di
plomaticas, na data de recebimento da nota de respostas. 
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artigo XV 

1. 0 presente Ajuste tenl a durafYa'O de 5 (cinco) anos e 
sera automaticamente renovado por iguais perfodos, salvo 
se uma das Partes comunicar a outra, por via diplomatica, 
e com antecipac;iio minima de 6 (seis) meses, sua decisao 
de denuncia-lo. 

2. Em caso de denuncia do presente Ajuste, aplicar-se-ao 
as disposic;5es constantes do paragrafo 3 do Artigo X I do 
Acordo Basico de Coopera~Y<io Cientffica e Tecnol6gica. 

Feito em Brasilia, aos 9 dias domes de fevereiro de 1982, 
em dais originais, nos idiomas portugues e espanhol, 
sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

brasi I e venezuela 
assinam dois acordos 

de cooperac;ao 
fronteiric;a 

Acordo sobre Coopera.;:ao Sanitaria Fronteirit;:a e 
Convenio sobre Transporte Terrestre Fronteirit;:o 
entre Brasil e Venezuela, assinados em Caracas, 
em 19 de fevereiro de 1982, pelos Ministros 
de Estado das Relac;:oes Exteriores dos dois paises, 
Ramiro Saraiva Guerreiro e Jose Alberto 
Zambrano Velasco. 

ACORDOSOBRECOOPERACAO 
SANITARIA FRONTEIRICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Venezuela, 

CONSIDERANDO que os povos de ambos os paises tem 
interesse comum na promoc;ao, no fomento, e na conser
va~Yao e na restituic;ao da saude, e que seus esforc;os coope
ratives para intercambiar conhecimentos tecnicos e prati
cos contribuirao para que se atinja tal fim. 

ACEITANDO o principia universal de que nao devem 
existir fronteiras, tanto para obrigac;ao dos Governo no 
que se refere ao cuidado da saude de seus povos, quanta 
ao direito de seus cidadaos receberem protec;iio sanitaria. 

ACORDARAM o seguinte: 

artigo I 

Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometem-se a 
adotar as medidas preventivas e de controle, de acordo 
com suas possibilidades, tendentes a resolver os proble
mas de suas zonas fronteiric;as, no que diz respeito a mala
ria, tripanosomfase, febre amarela, oncocercose, hanse-



niase, leishmaniose, doenc;;as venereas, tuberculose, hepa
tites e saneamento ambiental. 

<1rtigo II 

Entende-se, como area de aplicac;;ao deste Acordo, do !ado 
do Brasil: o Territ6rio Federal de Roraima e os Munici
pios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e S§'o Gabriel 
da Cachoeira, do Estado do Amazonas; e do !ado da Vene
zuela: o Territ6rio Federal Amazonas eo Estado Bolivar. 

artigo Ill 

Os Governos do Brasil e da Venezuela poderao acordar 
formas de ajuda tecnica reciproca, bern como interciimbio 
de pessoal e outros recursos para controlar situac;;6es sani
tarias, por ac;;ao direta de ambos os pa ises, ou com a 
cooperac;;ao da Organizac;;ao Pan-Americana da Saude, 
quando solicitada. 

artigo IV 

Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometem-se a 
to mar as medidas necessiirias para o estrito cumprimento o 
notificac;;ao reciproca peri6dica dos casos de malaria, fe
bre amarela e qualquer outra enfermidade que, a ju izo de 
ambos Governos, requeira uma considerac;:ao especial, 
ocorridos em suas areas fronteiric;:as, indicando, a cada 
oportunidade, o local de origem dos casos; e. alem disso, 
no que se refere a febre amarela, manter-se-ao informa
dos reciprocamente sobre o andamento da epizootia e 
sobre as pesquisas de laborat6rio ou de campo relaciona
das com os aspectos epidemiol6gicos dessa endemia. 

artigo V 

Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometem·se a 
manter u m i nterciimbio periodico: 

a) de funcionarios sanitarios vinculados ao cumprimento 
das disposic6es deste Acordo, pelo menos uma vez ao 
ano, para que se informem sobre o andamento e os 
progresses obtidos nas campanhas contra as doencas 
enumeradas no Artigo I e troquem id1Has sobre assun· 
tos de interesse comum; e 

b) de informac6es completas sobre a situacao epidemio16· 
gica, as medidas adotadas e os resultados obtidos, por 
ocasiao das reuni6es previstas no item "a" deste Artigo. 

artigo VI 

Com relacao aos programas de erradicacao da malaria na 
area fronteirica, OS Governos do Brasil e da Venezuela 
consideram indispensavel: 

a) Realizar campanhas tendentes a reduzir a transmissao 
e/ou a erradicacao da doenca; 

b) Continuar o intercambio de informacao na forma mais 
completa e oportuna possivel, especial mente no que se 
refere as localidades de onde procedem os casos im
portados, a fim de assegurar o aprimoramento dos tra
balhos que se desenvolvam em ambas as areas. Para 

completar este intercambio, os diretores regionais de 
cada programa viajarao ao pais vizinho, tanto para 
reuniiles peri6dicas, quanto para visitas de campo. 

A Organizacao Pan-Americana da Saude podera ser 
convidada a participar dessas reuni6es e das visitas de 
campo. 

Destas atuac;;6es, preparar-se-ao relat6rios que per
mitam a ambos os paises o prosseguimento do pro
grama; 

c) Tanto quanto posslvel, as areas fronteiricas adjacentes 
serao periodicamente informadas sobre as medidas anti
malaricas executadas pelos respectivos servicos de erra
dicacao de cada pais. 

artigo VII 

Ambos os Governos obrigam-se a manter urn conhecimen
to da distribuicao, comportamento e suscetibilidade a 
inseticidas do aedes aegypti na area fronteirica e a desen
volver as atividades necessarias para combater o aedes 
aegypti em todo o seu territ6rio, dando prioridade, sem
pre que posslvel, as zonas fronteiricas e aos portos e aero
portos de triinsito internacional. 

Da mesma forma, obrigam-se a praticar sistematicamente 
a vacinacao anti-amarilica das pessoas residentes nas areas 
endemicas. 

artigo VIII 

Os pa ises signataries, de acordo com os pianos tracados 
pela Organizacao Pan-Americana da Saude (OPAS) inten
sificanl'o o estudo da doenca de Chagas na area fronteiri
c;:a, para melhorar o conhecimento da endemia e prevenir 
sua difusao. 

artigo IX 

Os dois Governos, em atenciio a import<incia epidemiol6-
gica da oncocercose em suas areas fronteiric;:as, concor
dam em coordenar seus esforcos para o conhecimento da 
magnitude da endemia, o aprimoramento do tratamento 
de casos e de suas sequelas, o intercambio de informac6es 
sobre os seus achados cl inicos, de investigacao entomolo
gica e estatfstica geral, que resumam o progresso do pro
grama que desenvolvem em comum. 

artigo X 

Ambos os Governos, conhecendo o progresso das inves
tigacoes cl inicas, epidemiologicas e terapeuticas que se 
adiantam em ambos os pafses, e, em especial, o desenvol
vimento da vacina contra a hanseniase, comprometem-se 
a manter urn estreito interciimbio de informacoes cientf
ficas e o desenvolvimento conjunto da aplicac;;ao macica 
da mencionada vacina. 

artigo XI 

Ambos os Governos comprometem-se a propiciar a pes
quisa de casos de leishmaniose, seu devido tratamento e 
as investigacoes pr6prias de seus agentes transmissores e 
do posslvel controle endemico, conhecendo as condi-
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~;oes ecol6gicas comuns que permitem o surgimento per
manente de casas dessa endemia tropical em suas zonas 
fronteiri~;:as. 

artigo XII 

Os dois Governos concordam em estudar a organiza~;:iio, 
em determinadas localidades fronteiri~;:as, de servi~;:os de 
centrale de doen~;:as venereas, com base na uniformidade 
dos metodos epidemiol6gicos, do diagn6stico, de trata
mento e controle, e da denuncia reciproca de doentes que 
desertam au resistem ao tratamento. 

artigo XIII 

Ambos as Governos comprometem-se a manter uma infor
ma~;:ao constante sabre a incidencia de casas de tuberculo
se na popula~;:ao da zona fronteiri<;:a, assim como informa
~;:ao peri6dica quanta ao andamento dos programas, que 
inclui o acompanhamento de casas em grupos de popula
~;:ao migrat6ria para efeito de uma maier cobertura de seu 
tratamento. 

artigo XIV 

Ambos as Governos concordam, com rela~;:ao as hepatites, 
em trocar informa~;:oes de natureza epidemio16gica, quan
ta as medidas eventuais de centrale, a sua incidencia e aos 
progresses da pesquisa medica sabre a doen~;:a. 

artigo XV 

Os Governos de ambos as paises comprometem-se a esti
mular o intercambio de informa<;:ao epidemiol6gica au de 
qualquer outra natureza relacionada com a area de saude 
fronteiri<;:a, que permita um melhor conhecimento da si
tua~;:ao demogr<ifica, cultural e antropol6gica das popula
~;:oes indigenas que habitam as grandes extensoes de suas 
fronteiras. 

artigo XVI 

Ambos as Governos, em aten~;:ao a escassa infra-estrutura 
dispon ivel para atender a popula~;:ao dispersa residente nas 
areas fronteiri~;:as de ambos as paises, comprometem-se a 
estimular o desenvolvimento dos cuidados primaries de 
saude, mediante o estabelecimento de uma rede de servi
~;:os de dispensaries rurais devidamente estruturados. 

artigo XVII 

Os Governos de ambos OS paises poderao, mediante enten
dimento previa, estender as condi~;:oes deste Acordo a 
outras enfermidades au atividades nele nao contempladas, 
quando razoes epidemiol6gicas ou de outra natureza o 
tornem aconselhavel; e, atraves de seus servi~;:os sanitarios 
fronteiri~;:os, estabeleceriio, dentro dos limites deste Acor
do, as medidas indispensaveis para o controle das doen~;:as 
mencionadas no Artigo I e para as quais nao ten ham sido 
estabelecidas disposi<;:oes particulares. 

artigo XVIII 

Os Governos do Brasil e da Venezuela comprometem-se a 
nao adotar medidas de profilaxia internacional que impli-
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quem o fechamento total de suas respectivas frontei ras e 
limitariio as medidas, quando for indispensavel, a zona 
afetada. As medidas em tela s6 poderao ser dispostas pelas 
autoridades sanitarias nacionais de acordo com o Regula
menta Sanitaria lnternacional, e serao notificadas imedia
tamente a Organiza~;:iio Pan-Americana da Saude. 

artigo XIX 

Cada Governo designar<l uma Comissao Permanente em 
seu pais, constitu ida par niio mais de tres funciomirios, 
que serao responsaveis pela promo~;:ao e coordena~;:ao das 
a~;:oes a que se ref ere este Acord a. 

artigo XX 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra do 
cumprimento dos requisites legais internes necessaries a 
aprova~;:ao do presente Acordo, o qual entrara em vigor na 
data da ultima notifica~;:iio. 

artigo XXI 

0 presente Acordo tera vigencia indefinida. Qualquer das 
Partes podera denuncia-lo, por via diplomatica. Neste caso 
a denuncia surtira efeito 6 meses ap6s a data da denuncia. 

0 presente Acordo podera ser modificado por mutua de
cisiio das Partes. As modifica~;:oes acordadas entrarao em 
vigor na forma indicada no Artigo XX. 

Feito em Caracas, aos 19 dias do mes de fevereiro de 
1982, em dais exemplares originais. em portuguese espa
nhol, sendo ambos os textos igualmente autenticos. 

CONVENIO SOBRE TRANSPORTE 
TERRESTRE FRONTEIRICO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Venezuela, 

CONSIDERANDO o estagio atual de desenvolvimento do 
transporte, gerado pelo intercambio comercial na regiao 
fronteiri<;:a do Brasil e da Venezuela, atraves do ponte assi
nalado pel a marco B. V. 8 (Estrada entre Boa Vista e 
Santa Elena de Uairen); 

CONSIDERANDO que o transporte, realizado em quase 
sua totalidade por transportadores autonomos, e de vital 
importancia para a citada regiao, tendo em vista as aspec
tos sociais envolvidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se elaborarem nor
mas especificas, com o objetivo de disciplinar o transpor
te fronteiri<;:o de carga e consolidar suas condi<;:oes de 
opera~;:iio, de modo a harmonizar as interesses economi
cos e sociais das regioes fronteiri~;:as e facilitar a tarefa dos 
organismos encarregados da aplica~;:ao das normas de cen
trale; 

ACORDAM o seguinte: 



artigo I 

Para os efeitos do presente Convenio, considera-se trans
porte fronteiri~o aquele que se realiza entre o Territ6rio 
Federal de Roraima (Brasil) eo Estado Bolivar (Venezue
la), sempre que a carga transportada se originar de ou se 
destinar a referida regiao. 

artigo II 

Todo transportador, pessoa flsica ou juridica, utilizando 
qualquer vefculo de carga da frota de ambos os pa fses, 
podenl realizar o transporte fronteiri~o. desde que tenha a 
situa~ao regularizada no pa fs de origem, e os respectivos 
vefculos estejam devidamente autorizados para o referido 
transporte, nos termos do presente Convenio. 

Parflgrafo Unico: As autoridades de tninsito e transporte 
terrestre de ambos os pa fses deverao manter urn registro 
atualizado de todos os vefculos autorizados a realizar o 
transporte fronteiri~o. 

artigo Ill 

As autoridades de transporte e transite terrestre dos dois 
paises serao responsaveis pela aplica~ao do presente Con
venio, correspondendo-lhes, entre outras, as seguintes 
atribu i~i:ies: 

a) aprovar os modelos, redigidos nos idiomas portugues 
e espanhol, de autoriza~il'o para o transporte fronteiri
~o e da correspondente identificacao a ser colocada 
em Iugar visivel no veiculo; 

b) habilitar-se ao transporte fronteiric;o, mediante a expe
dic;ao de autorizac;ao prevista na al inea "a" deste 
Artigo; 

c) revogar a autorizacao, quando conveniente, informan
do esta decisao as autoridades do outro pais; 

d) manter permanente troca de informac;oes com as auto
ridades aduaneiras, migrat6rias e de seguranc;a, para 
coordenar os procedimentos operacionais. 

Parflgrafo Unico: Para efeitos do presente Convenio, defi
nem-se como organismos competentes e responsaveis pelo 
seu cumprimento, nas respectivas jurisdic;oes: 

pela Republica Federativa do Brasil, o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, do Ministerio dos 
Transportes; 

pela Republica da Venezuela, a Diretoria Geral Seto
rial de Transporte e Transite Terrestre, do Ministerio 
de Transporte e Comunicac;oes. 

artigo IV 

As tripulac;oes, os vefculos e mercadorias envolvidos no 
transporte fronteiric;o estarao sujeitos ao cumprimento 
das normas de ordem aduaneira, migrat6ria, sanitaria ou 
de outra natureza, previstas na legislac;iio de cada pais. 

artigo V 

Ambas as Partes se comprometem a dotar o ponto de 
fronteira assinalado pelo marco B.V. 8, da infra-estrutura 
necessaria a execuc;il'o dos servic;os das autoridades incum
bidas de dar cumprimento- as nor mas previstas no Artigo 
anterior. 

artigo VI 

Para efeitos do transporte previsto no presente Convenio, 
os veiculos devem estar amparados por ap61ice de seguro 
de responsabilidade civil, com cobertura em ambos os 
paises. 

artigo VII 

A identificac;ao do veiculo utilizado no transporte frontei
ric;o sera feita mediante a apresentac;ao dos documentos 
de habilitac;iio, previstos nas alfneas "a" e "b" do Artigo 
Ill, expedidos pela autoridade competente, nos idiomas 
portugues e espanhol, acompanhados do documento de 
propriedade do veiculo. 

Parflgrafo Unico: 0 cart1!o de autorizac;ao sera numerado, 
em ordem consecutiva, tera validade por 2 (dois) anos e 
podenl ser renovado por igual periodo. 

artigo VIII 

Para os efeitos do presente Convenio, o ingresso de tripu
lac;oes nacionais dos pafses signataries, em veiculos em 
operac;ao, podera efetuar-se pelo prazo de ate 30 dias, me
diante a apresentacao da autorizac;ao que os habilita ao 
transporte fronteiric;o, sem exigencia de vistos e passapor
tes, aceitando-se, para tal fim, a apresentac;il'o dos do
cumentos de identidade, expedidos pelas autoridades 
competentes de cada pais. 

Parflgrafo Unico: A isenc;ao de visto e da apresentacao de 
passaporte niio exime a tripulac;iio do cumprimento de 
quaisquer outras normas previstas na legislac;ao migrat6ria 
vigente em cada pais. 

artigo IX 

Cada condutor devera portar a credencial que o habilita 
para conduzir veiculos, na forma prevista pela legislac;ao 
vigente em cada pais. 

artigo X 

As infrac;oes ocorridas durante a operac;iio do transporte 
fronteirico estao sujeitas as penalidades previstas na legis
lac;iio do pais onde as mesmas forem cometidas. 

artigo XI 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra do 
cumprimento dos requisites legais internes necessaries a 
aprovacao do presente Convenio, que entrara em vigor na 
data da ultima notificaciio. 
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artigo XII 

0 presente Convenio ten3 uma dura<;:ao de dois anos e sera 
renovado automaticamente por periodos iguais. Qualquer 
das Partes podera denuncia-lo, por via diplomatica. Neste 
caso, a denuncia surtira efeito seis meses ap6s a data da 
notificac;ao respectiva. 

artigo XIII 

0 presente Convenio podera ser modificado por mutuo 
acordo das Partes. As modificac;oes acordadas entrarao em 
vigor na forma indicada no Artigo XI. 

Feito em Caracas, aos 19 dias do mes de fevereiro de 
1982, em dois exemplares originais, em portuguese espa
nhol, sendo ambos os textos igual mente autenticos. 

form a I izado a cor do 
para constru~ao 

de ponte ligando brasil 
e argentina 

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil e a 
Argentina, formalizando a criat;:ao de umaComissao 
Mista para a constru<;:ao de uma ponte sobre 
o rio lguat;:u, na fronteira brasileiro-argentina, 
assinado, no PalAcio do ltamaraty em Brasilia, em 
4 de mart;:o de 1982, pelo Ministro de Estado das 
Relat;:oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, 
e pelo Ministro argentino das Relat;:oes Exteriores 
e Culto, Nicanor Costa Mllndez. 

A Sua Excelencia o Doutor Nicanor Costa M~ndez, 
Ministro de Relac;oes Exteriores e Culto 
da Republica Argentina 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelimcia para refe
rir-me ao Acordo assinado entre nossos Governos em Bue
nos Aires, em 17 de maio de 1980, relativo a criac;ao da 
Comissiio Mista Brasileiro-Argentina para a construc;ao de 
uma ponte sobre o rio lguac;u. 

2. 0 mencionado Acordo definiu a necessidade de que 
ambos os Governos aprovem o Projeto elaborado pela 
Comissao, no ambito de sua competencia. 

3. Nessas condic;oes, muito me apraz expressar que o Go
verno brasileiro concorda com o de Vossa Excelencia na 
aprovac;ao do Projeto da referida obra, cuja versao defini
tiva recebeu a aprovac;ao da Comissao em sua 19!1 Reuniiio. 

4. A presente Nota e a de Vossa Excelencia, de igual teor 
e mesma data, constituem urn Acordo entre nossos Go
vernos, que entra em vigor nesta data. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelen
cia os protestos da minha rna is alta considera<;:ao. 

Ramiro Saraiva Guerreiro 
Ministro de Estado das Relac;oes Exteriores 
da Republica Federativa do Brasil. 

o acordo de 
coopera~ao cu ltura I e 

educaciona I entre 
brasil e iraque 

Acordo de Cooperat;:ao Cultural e Educacional 
entre o Brasil e o lraque, assinado, no PalAcio do 
ltamaraty, em Brasrlia, em 25 de mart;:o de 1982, 
pelo Ministro de Estado, interino, das Relat;:oes 
Exteriores, Joao Clemente Baena Soares, 
e pelo Ministro iraquiano da Educat;:ao Superior e 
Pesquisa Cientifica, Abdulrazaque AI-Hachimi. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil. 
e 
o Governo da Republica do I raque, 

DESEJOSOS de estreitar os lac;os de amizade existentes 
entre os dois pafses, e desenvolver suas relac;oes por meio 
da cooperac;ao cultural, educacional e cientffica, e estabe
lecer as bases para essa cooperac;ao, 

ACORDARAM no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes se esforc;arao para ampliar a coope
ra<;:ao e a troca de experiencias entre instituic;oes culturais, 
educacionais e cientfficas de ambos os pafses, facilitando, 
com esse tim, o interciimbio de professores, leitores, cien
tistas, peritos, tecnicos e outros especial istas nos campos 
da educac;ao, ciencia e cultura. 

artigo II 

As Partes Contratantes encorajarao o interciimbio de estu
dantes de cursos tecnicos, de graduac;ao e de p6s-gradua
c;:ao, oferecendo-lhes as facilidades necessarias, inclusive 
bolsas de estudo, na medida das suas respectivas possibi
lidades e de acordo com as leis e regulamentos de cada 
pais. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes, por meio de Grupos Especiais, no 
ambito da Comissao Mista mencionada no Artigo XVI, e 
de acordo com suas respectivas legislac;oes, procurarao 
propiciar condi<;:oes pelas quais diplomas e certificados 
concedidos por instituic;iies educacionais de ambos os 
pafses possam ser mutuamente reconhecidos. 



artigo IV 

As Partes Contratantes encorajarao vtsttas de delegac;:oes 
tecnicas, educacionais e culturais, com o prop6sito de tro
car informac;:oes e experiencias nos respectivos campos de 
conhecimento. 

artigo V 

Cada Parte Contratante esforc;:ar-se-a para informar a outra 
Parte dos sistemas e metodos, tradicionais e nao-tradicio
nais, aplicados nas suas escolas tecnicas e de 1<? e 2<? graus, 
bern como sabre programas de alfabetizac;:ao de adultos; 
com essa finalidade, propiciarao a troca de material dida
tico, inclusive curriculos, recursos audio-visuais e publica
c;:oes educacionais. 

artigo VI 

Cada Parte Contratante esforc;:ar-se-a para participar de tCI
das as conferencias culturais, educacionais e cientificas 
de ambito internacional, para as quais haja sido convida
da pela outra Parte. 

artigo VII 

As Partes Contratantes esforc;:ar-se-ao para estreitar e de
senvolver, na medida do previsto pelas leis e regulamentos 
nacionais, a cooperac;:ao cultural, de maneira a: 

a) facilitar o intercambio de publicac;:6es culturais e edu
cacionais e a realizac;:ao de exposic;:6es de livros; 

b) estimular a cooperac;:ao entre as bibliotecas nacionais 
de ambos os paises, por meio do intercambio de livros, 
boleti ns e peri6dicos; 

c) trocar informac;:6es e experiencias relacionadas com a 
preservacao de arquivos e de documentos hist6ricos; 

d) estabelecer urn centro cultural em cada pais. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes cooperarao, de acordo com as leis 
em vigor em cada pals, nos campos da arqueologia e da 
preservacao e restaurac;:ao de monumentos nacionais e 
obras de arte. 

artigo IX 

Cada Parte Contratante facilitara a promoc;:ao, pela outra 
Parte, em seu territ6rio, de exposic;:6es de arte e artesana
to, concertos, exibic;:6es folc16ricas e conferencias cultu
rais e educacionais. 

artigo X 

Cada Parte Contratante trocara informac;:6es sabre monu
mentos hist6ricos e artlsticos e pontos naturais conside
rados de interesse para visitantes da outra Parte. 

artigo XI 

As Partes Contratantes esforc;:ar-se-ao por estreitar a 

cooperac;:ao entre as redes de radio e televisao educativas 
de cada pais, por meio do intercambio de programas e in
formac;:6es, e oferecendo facilidades a peritos de modo a 
habilita-los a tomar conhecimento das tecnicas de produ
c;:ao empregadas. 

artigo XII 

Cada Parte Contratante facilitara a promoc;:ao em seu terri
t6rio, pela outra Parte e de acordo com sua legislac;:ao, de 
festivais de cinema e teatro. 

artigo XIII 

As Partes Contratantes esforc;:ar-se-ao para apoiar: 

a) visitas de equipes esportivas amadoras e organizac;:ao de 
jogos entre as mesmas; 

b) intercambio de grupos esportivos e desportistas para 
treinamento no outro pais; 

c) intercambio de visitas de pessoal tecnico para observar 
o treinamento e desenvolvimento ocorridos em ativida
des esportivas. 

artigo XIV 

As Partes Contratantes, no ambito do presente Acordo e 
com o prop6sito de implllmenta-lo, esforc;:ar-se-iio para fa
cilitar a celebrac;:ao de Ajustes visando a criac;:ao de pro
gramas de trabalho entre Universidades, instituic;:6es de en
sino superior e centros de pesquisa, ou outras organiza
c;:6es de ambos os paises mencionadas neste Acordo, que 
desejem cooperar nos campos da cultura, educac;:ao e 
ciencia. 

artigo XV 

As Partes Contratantes podem assinar Ajustes Comple
mentares a respeito de qualquer aspecto no relacionamen
to culturas, educacional e cientlfico mencionado neste 
Acordo. 

artigo XVI 

A fim de assegurar a implementac;:ao ordenada deste Acor· 
do e a promoc;:ao de cooperac;:ao entre os dois paises, as 
Partes Contratantes concordam em estabelecer uma Co
missao Mista composta por representantes de ambos os 
Governos. A Comissao deveni reunir-se alternadamente 
em Brasilia e Bagda, a cada dois anos, ou de acordo com 
a conveniencia de ambas as Partes. A Comissao Mista tera 
a seu cargo as segu intes tarefas: 

1) acompanhar a execuc;:ao do presente Acordo e propor 
medidas adequadas para superar as dificuldades que 
porventura surjam durante a referida execuc;:ao; 

2) submeter aos respectivos Governos propostas visando 
a melhorar e expandir as relac;:6es culturais, educacio
nais e cientificas entre os dois palses; 

3) elaborar programas de intercambio cultural, educacio
nal e cientifico. 
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artigo XVIII 

0 presente Acordo ten~ validade por urn perfodo de cinco 
anos e renovar-se-a tacitamente por perfodos sucessivos de 
igual durac;:ao. 

artigo XIX 

1. 0 presente Acordo podera ser denunciado por qual
quer das Partes Contratantes e seus efeitos cessarao seis 
meses apes a data do recebi men to da notificac;:ao respec
tiva. 

2. A denuncia ou expirar;:ao do Acordo nao afetara o 
cumpri mento dos programas e projetos em execuc;:ao, 
ainda nao conclufdos, salvo seas Partes Contratantes con
vierem o contrario. 

artigo XX 

Cada uma das Partes Contratantes notificara a outra da 
conclusao dos requisites legais internes, se existentes, ne
cessaries a aprovac;:ao do presente Acordo, o qual entrara 
em vigor na data da segunda notificac;:ao. 

Feito em Brasilia, aos 25 dias do mes de marc;:o de 1982 
(29, Jamadi AI Awal 1402), em tres exemplares originais, 
em portugues, arabe e ingles, sendo todos os textos igual
mente autenticos. Em caso de duvida, tara te o texto em 
ingles. 

brasil e china 
assinam acordo de 

coopera~ao cientffica 
e tecnol6gica 

Acordo Basico de Cooper~iio Cientlfica e 
Tecnol6gica entre o Brasil e a Republica Popular da 
China, assinado em Pequim, em 25 de marc,:o de 
1982, pelo Ministro de Estado das Relac,:oes 
Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, 
e pelo Ministro chines das Relac,:oes Exteriores, 
Huang Hua. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Popular da China, 

DESEJOSOS de fortalecer a cooperac;:ao entre ambos os 
pafses no campo da ciencia e da tecnologia, 

COM BASE nos princfpios do respeito a soberania e da 
nao-ingerencia nos assuntos internes, e 

PARA Dl NAMIZAR o desenvolvimento cientffico e 
tecnol6gico de ambos os pafses, 
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CONVEM no seguinte: 

artigo I 

As Partes Contratantes promoverao o desenvolvimento re
cfproco da cooperac;:ao cientffico-tecno16gica, com base 
no interesse e beneffcio mutuos, igualdade e reciprocida
de em setores a serem estabelecidos por via diplomatica. 

artigo II 

A cooperac;:ao cientffico-tecnol6gica, a que se refere o 
presente Acordo, sera desenvolvida atraves de: 

1) intercilmbio de cientistas, tecnicos e especialistas para 
estudar os conhecimentos, as experiencias e os resulta
dos obtidos nos campos cientffico e tecnol6gico, e 
para realizar estagios naqueles campos nas Partes Con
tratantes; 

2) contratac;:ao mutua de especialistas e tecnicos para fins 
de transmissao de experiencias cientfficas e tecno16-
gicas; 

3) pesquisa conjunta de quest5es cientfficas e tecno16gi
cas com vistas a utilizac;:ao pratica ulterior dos resulta
dos obtidos; 

4) organizac;:ao de seminaries, simp6sios e conferencias; 

5) intercilmbio mutuo de documentac;:ao e informac;:ao 
cientifica e tecnologica, bern como sementes, plantas, 
amostras etc. destinados a pesquisa e a experimentac;:ao 
cientffica; 

6) intercilmbio de resultados de pesquisas e experimen
tos, inclusive de licenr;:as e patentes; 

7) outras formas de cooperac;:ao cientffica e tecno16gica 
a serem acordadas pel as Partes Contratantes. 

artigo Ill 

1. As Partes Contratantes poderao conclu ir Ajustes Com
plementares ao presente Acordo, com base nos quais se 
desenvolvera a cooperac;:ao. 

2. Cada Ajuste Complementar estabelecera as condic;:5es 
de cooperac;:ao, o conteudo dos projetos especfficos, 
6rgaos de execuc;:ao, bern como a durac;:ao, datas de exe
cuc;:ao e numero de cientistas, tecnicos e especialistas ne
cessaries a execuc;:ao dos projetos indicados. 

3. Os Ajustes Complementares mencionados nos paragra
fos 1 e 2 aci rna serao negociados e aprovados por via di
plomatica ou pela Comissao Mista Brasil-China de Coope
rac;:iio Cientffica e Tecno16gica, estabelecida segundo o 
estipulado no Artigo IV. 

artigo IV 

1. As Partes Contratantes concordam em estabelecer uma 
Comissao Mista Brasil-China de Cooperac;:ao Cientffica e 
Tecnol6gica, que tera a incumbencia de deliberar sobre os 
assuntos relacionados com a execuc;:ao do presente Acordo 



e dos Ajustes que lhe forem complementares, especial
mente atraves da avalia<;:ao peri6dica dos resultados alcan
<;:ados e da formula<;:iio de recomenda<;:oes para ambas as 
Partes. 

2. A Comissao Mista Brasil-China de Coopera<;:iio Cientf
fica e Tecnol6gica sera coordenada pelo Ministerio das Re
la<;:oes Exteriores da Republica Federativa do Brasil e pelo 
Ministerio das Rela<;:oes Economicas e Comercio com o 
Exterior da Republica Popular da China, e se reunin! alter
nadamente no Brasil e na China, sempre que julgado con
veniente por ambas as Partes. 

3. As reunioes da Comissao Mista Brasil-China de Coope
ra<;:ao Cientffica e Tecnol6gica poderao, quando as Partes 
julgarem necessaria, ser simultaneas as da Comissao Mista 
Comercial Brasil-China. 

4. Nos intervalos entre as reunioes da Comissao Mista 
Brasil-China de Coopera<;:ao Cientffica e Tecnol6gica, 
os contatos entre os organismos executives, no quadro do 
presente Acordo serao assegurados por via diplom<hica. 

artigo V 

0 metoda de pagamento das despesas a serem efetuadas 
em fun<;:iio do presente Acordo sera determinado pbt via 
diplom<hica ou pela Comissao Mista Brasil-China de 
Coopera<;:ao Cientffica e Tecnol6gica. 

artigo VI 

0 Ministerio das Rela<;:oes Exteriores da Republica Fede
rativa do Brasil e o Ministerio das Rela<;:oes Econ6micas e 
Comercio com o Exterior da Republica Popular da China 
serao os organismos executives do presente Acordo. 

artigo VII 

Os cientistas, tecnicos e especialistas enviados por uma das 
Partes Contratantes a outra, para os fins de que trata o 
Artigo II do presente Acordo, submeter-se-ao as disposi
<;:oes da legisla<;:iio nacional do pais receptor e niio poderao 
dedicar-se a qualquer atividade alheia as suas fun<;:oes sem 
a autoriza<;:iio previa de ambas as Partes. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes tomariio as medidas cabfveis para 
o cumprimento do disposto no presente Acordo e, para 
tanto, proporcionarao as facilidades necessarias, de con
formidade com as leis vigentes em cada pais. 

art'igo IX 

1. Cada Parte Contratante informara a outra, por via di· 
plomatica, do cumprimento dos requisites legais internos 
necessaries a aprova<;:iio do presente Acordo, o qual entra
ra em vigor na data da segunda notifica<;:ao. 

2. 0 presente Acordo tera a vigemcia de 5 (cinco) anos e 
sera renovado, automaticamente, por periodos iguais e su
cessivos, a menos que uma das Partes Contratantes notifi
que a outra de sua decisao de denuncia-lo. Neste caso, a 
denuncia surtira efeito 90 (noventa) dias ap6s a data de 
recebimento da notifica<;:fio. 

3. 0 termino do presente Acordo nao afetara o desenvol
vimento de programas e projetos em execu<;:iio, decorren
tes dos Ajustes Complementares previstos no Artigo Ill, 
salvo se as Partes Contratantes convierem de forma 
diversa. 

Feito em Beijing, aos 25 dias do mes de mar<;:o de 1982, 
em dois exemplares originais, nos idiomas portuguese chi· 
nes, sen do ambos os textos igual mente autenticos. 
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corn unicados e notas 

itamaraty anuncia 
a visita do presidente 
da republica federal 

da alemanha 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, divulgado 
em Brasilia, em 2 de fevereiro de 1982: 

A convite do Governo brasileiro, visitara oficialmente o 
Brasil, de 05 a 07 de abril vindouro, o Senhor Karl Cars
tens, Presidente da Republica Federal da Alemanha. 

presidente figueiredo 
visitara os est ados 
unidos da america 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, 
divulgado em Brasilia, em 11 de fevereiro de 1982: 

A convite do Senhor Ronald Reagan, Presidente dos Esta
dos Unidos da America, o Senhor Presidente da Republica 
e a Senhora Joao Baptista de Oliveira Figueiredo visitarao 
oficialmente aquele pals entre as dias 11 e 14 de maio 
vindouro. 

presidente joao 
figueiredo vai 

ao canada 
Comunicado do ltamaraty a imprensa, 

divulgado em Brasilia, em 8 de mar~;o de 1982: 

A convite do Governador Geral do Canada, Senhor 
Edward R. Schreyer, o Senhor Presidente da Republica 
efetuara visita oficial ao Canada de 19 a 21 de julho do 
corrente ana. 

brasil, argentina e 
paraguai fazem testes 

para enchimento da 
represa de ita ipu 

Comunicado do ltamaraty a imprensa, 
divulgado em Brasilia, em 8 de mar~;o de 1982: 

No esplrito dos acordos em vigor entre o Brasil, a Argen
tina e Paraguai, e no contexto do sistema de trocas de in
formao;:6es e promoo;:ao de iniciativas con juntas entre orga
nismos dos tres palses, as empresas brasileiras Eletrobras, 
Eletrosul e Capel programaram, em coordenao;:ao com os 
organismos competentes argentinas e paraguaios teste, 
previsto para o rio lguao;:u, que, juntas, realizarao nos dias 
10, 11 e 12 de maro;:o de 1982, a fim de definir as provi
dencias finais necessarias para que o enchimento da re
presa de ltaipu se fao;:a dentro das condi<;:6es estabelecidas 
no Acordo Tripartite sabre ltaipu e Corpus. 0 teste con
sistin\ em elevar as descargas pela utiliza<;:ao dos reservat6-
rios existentes no rio lgua<;:u, de forma a estabilizar uma 
descarga de 4.800m 3 Is em Foz do lguao;:u, praticamente 
reproduzindo, com antecipao;:ao, a operao;:ao que sera efe
tivada quando do enchimento propriamente dito de 
ltaipu. 
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a mensagem do 
presidente joao 

figueiredo ao papa 
joao paulo II pelo dia 

mundial da paz 
Mensagem do Presidents Joao Figueiredo 
ao Papa Joiio Paulo II, enviada em 19 de janeiro 
de 1982, a proposito do Dia Mundial da Paz: 

0 Governo e o povo brasileiro associam-se com particular 
satisfa~;ao a mais uma celebra~;iio do Dia Mundial da Paz, 
dedicado este ano ao exame do tema "A Paz, dam de 
Deus confiado aos homens". Atraves de suas importantes 
alocu~;oes e viagens, tem sabido Vossa Santidade, ao Iongo 
de seu Pontificado, definir e valorizar adequadamente os 
princfpios de concordia, solidariedade, toleriincia e amor, 
que siio elementos essenciais ao grande ideal de paz 
universal. 

Joao Figueiredo 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

figueiredo envia 
mensagem as na~oes 

unidas pelo dia 
internaciona I para a 

elimina~ao da 
discrimina~ao racial 

Mensagem do Presidente Joiio Figueiredo I ida nas 
Nafi:oes Unidas, em 19 de marfi:O de 1982, a proposito 

da comemorafi:iio do Dia lnternacional para a 
Eliminafi:ao da Discriminafi:iio Racial: 

0 combate a todas as formas de discrimina~;iio racial per
manece uma das linhas mestras da atua~;ao brasileira. Os 
debates desenvolvidos no ambito das Na96es Unidas sabre 
a materia tem revelado uma voz quase uniinime dos povos 
na condena9ii'o a discrimina9iio, seja ela baseada em dife
ren~;as de ra~;a, cor, credo ou sexo. A persistencia do 
apartheid na Africa do Sui nos tem levado, nao obstante 
esta maci9a condena~;iio, a reiterar, anualmente, o1osso re
pudio a uma pnitica que se configura como o mais ne
fasto desrespeito aos ideais de convivio fraterno entre os 
homens, dos quais e porta-voz a Organiza~;ao das Na~;oes 
Unidas. 

0 Brasil, na qualidade de pais em que a convivencia entre 
os grupos raciais se processa de maneira harmoniosa, nao 
pode deixar de ver com preocupa9ao a existencia de um 
sistema mantido pelas autoridades sul-africanas em desa
fio as resolu96es e diretrizes da comunidade internacio
nal. Vemos o apartheid nii'o apenas como um sistema con
trario a dignidade humana, mas inclusive, como uma 
amea~;a a paz internacional. Ao comemorarmos, mais um 
uma vez, o Dia lnternacional para a Elimina9ii'o da Discri
mina~Yiio Racial, alem de nos juntarmos, portanto, ao con
sensa da comunidade internacional quanta a necessidade 
de serem mantidos os esfor9os conduzentes a erradica9ao 
de todas as praticas segregacionistas ainda existentes no 
globo, manifestamos nossa solidariedade para com as vi
timas do apartheid e para com o continente africano em 
geral. 
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convenc;ao sabre 
dire ito do mar tera 

traduc;ao em portugues 
Realizou-se no Rio de Janeiro, de 11 a 21 de janeiro, no 
Palacio do ltamaraty, uma reuniiio para a traduc;iio em 
nosso idioma do projeto de Convenc;iio sobre Direito do 
Mar. Participarram do evento representantes do Brasil, 
Angola, Cabo Verde, Guine-Bissau, Moc;ambique, Portugal 
e Sao Tome-e-Prfncipe. 

A Ill Conferimcia das Nac;iies Unidas sobre o Direito do 
Mar encontra-se na fase final de negociac;ao da Convenc;iio, 
preparada simultaneamente nos seis idiomas oficiais das 
Nac;iies Unidas: ingles, frances, espanhol, russo, chinese 
arabe. Ha, porem, necessidade de dispor-se de uma tradu
c;iio vernacu Ia. 

Entre os paises que se expressam no mesmo idioma que 
n6s, surgiu a id6ia de que se elaborasse uma traduc;iio que 
valesse para todos eles. Os trabalhos nesse sentido inicia
ram-se em 1980 e tern prosseguido durante as sessaes da 
Conferencia, tendo-se tambem realizado, em 1981, uma 
reuniiio em Cabo Verde. 

Trata-se de tarefa complexa por duas raziies: em primeiro 
Iugar, pela propria extensiio do projeto, que se desenvolve 
por mais de 400 artigos; em segundo Iugar, pelo carater 
juridico inovador da Convenc;iio, que obriga extensa pes
quisa linguistica e jurfdica. 

criado grupo 
interministerial sabre 

a antartida 
Em decorrencia da adesao do Brasil ao Tratado da Antar
tida, em 16 de maio de 1975, e da sua incorporac;iio ao 
Di rei to I nterno brasileiro, pelo decreta nl? 75.963, de 11 
de julho do mesmo ano, foi criado Grupo de Trabalho 
lnterministerial sobre a Antartida, que desde entiio vern 

natimi111 

examinando as medidas necessarias para concretizar ativi
dades brasileiras na Antartida, nos termos previstos e 
encorajados por aquele instrumento internacional. 

Dando continuidade a esse trabalho, concluiu o Grupo 
lnterministerial pela conveniencia da criac;iio de dois 
6rgiios, de distintas hierarquias,.func;iies e atribuic;iies: urn, 
normativo, que se ocupan! da formulac;iio da politica des
tinada a concretizar atividades brasileiras na Antartida, e 
outro, executivo, encarregado da implementac;ao dessa 
polftica. 

Pelo decreta nl? 86.829, de 12 de janeiro de 1981, foi 
criada, como 6rgiio normativo, a Comissao Nacional para 
Assuntos Antarticos (CONANTAR), que tera sede no Mi
nisterio das Relac;iies Exteriores, sem onus adicional para 
o Tesouro. A CONANTAR sera composta por represen
tantes de Ministerios e outros 6rgiios governamentais rela
cionados com assuntos antarticos, admitindo-se tambem, 
a participac;iio de outras entidades, que poderiio ser solici
tadas a colaborar em reuniiies em carater ad hoc. 

Ate que se estabelec;a instituic;iio especifica para tal fim, 
outro decreta, de nl? 86.830, atribui competencia como 
6rgiio executivo a Comissao lnterministerial para OS Re
cursos do Mar (CI RM), cujo primeiro Plano Setorial para 
os Recursos do Mar (I PSRM) e suficientemente amplo 
para abranger em seus programas (Sistemas Oceanicos, Sis
temas Costeiros, Recursos do Mar, Recursos Humanos e 
Apoio Oceanogratico) subprogramas ou projetos relativos 
a regiao antartica. 

Dessa forma, sera possivel o Brasil dispor de estrutura tec
nico-administrativa capaz de atender aos interesses e obje
tivos do pais como Parte Contratante do Tratado da 
Antartida. Considera o Brasil, nesse particular, ser esse ins
trumento juridico, valido e aceito para todos OS Estados
Membros, o (mico diploma legal para o Continente antar
tico. 

Tendo o Brasil a mais extensa costa maritima do Atlanti
ca Sui, sao nitidos e substanciais os interesses do pais no 
Continente austral, ressaltando a importancia da influen
cia da regiao nas condic;oes climaticas e oceanograticas e 
sobre a fauna marinha do Hemisferio Sui, com conseqii€m-
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cias para a meteorologia, a pesca e a protec;ao de expecies 
marinhas. A fim de assegurar plena participac;:ao no meca
nismo decis6rio consignado no Tratado da Antartida, ne
cessita a Brasil demonstrar seu interesse pelo Continente 
par meio da promoc;:ao, ali, de substancial atividade de 
pesquisa cientffica, tal como a estabelecimento da esta
c;:ao antartica au a envio de expedic;:ao cientffica. A con
creta demonstrac;:ao desse interesse e requisito indispen
savel para que a Brasil, conforme exigido pel a artigo I X, 
paragrafo 29 do Tratado, seja aceito como participante 
das reuni6es decis6rias sabre as objetivos do instrumento, 
tais como as que possibilitaram a negociac;:ao da Con
venc;:ao sabre Conservac;:ao dos Recursos Vivos da Antar
tida, recentemente conclu fda. 

Oessa forma, tera a Brasil condic;:6es de contribuir para 
que a Tratado promova suas metas fundamentais, que sao 
a colaborac;:ao internacional na pesquisa cientffica e a pre
servac;ao da Antartida para fins pacfficos. Animado pela 
disposic;:ao de realizar suas atividades na Antartida dentro 
da letra e do espfrito do Tratado, a Brasil se orientara, 
nesse esforc;o, pela busca permanente de cooperac;:ao com 
as pafses signatarios do instrumento. Vale salientar, a esse 
respeito, que duas nac;:oes su 1-americanas com as quais a 
Brasil mantem estreitas e fraternas relac;:6es de amizade e 
cooperac;:ao, a Argentina e a Chile, sao as dais (micas paf
ses da America do Sui que participam plenamente do sis
tema como partes consu ltivas, tendo-se registrado, em 
anos recentes, aumento do interesse pelo Tratado de parte 
de outros Estados da regiao, consubstanciado na adesao 
do Brasil, Uruguai e Peru. ~ do conhecimento publico que 
a Brasil ja vern mantendo colaborac;:ao sabre assuntos 
antarticos com alguns dos signatarios do Tratado, dentro 
do mesmo espfrito que ora se pretende reforc;ar e ampliar. 

cprm e geipot realizam 
estudos de viabilidade 

do proieto de carvao de 
mucanha-vuzi, em 

moc;ambique 
Culminando negociac;:ao trilateral entre as Governos brasi
leiro e moc;:ambicano e a Fundo da OPEP para a Desenvol
vimento I nternacional, foram assinados em Viena, Austria, 
na sede daquele Fundo, as instrumentos que dao inicio a 
novo esquema de cooperac;ao Sui-Sui. A cerimonia do dia 
12 de janeiro foi presidida pelo Doutor Mahscun Jalal, 
Presidente da Junta de Governadores do Fundo da OPEP, 
e dela participaram a Doutor Ibrahim Shibata, Diretor
Geral do Fundo, a Senhor Abdul Magid Osman, Secreta
rio de Estado do Carvao e Hidrocarbonetos de Moc;:ambi
que, e a Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, Chefe 
do Departamento de Promoc;:ao Comercial do ltamaraty. 

Os atos assinados foram a contrato comercial e as acor
dos de financiamento referentes ii execuc;:ao, par cons6r
cio de empresas brasileiras lideradas pela CPRM (Com
panhia de Pesquisas de Recursos Minerais), e incluindo a 
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COBRAPI (Companhia Brasileira de Projetos lndustriais) 
e a GEIPOT, dos estudos de pre-viabilidade do projeto 
Munha-Vuzi, que preve a avaliac;ao das reservas carbonf
feras numa regiao de cerca de 150 km 2

, as margens do 
!ago formado pela hidreletrica de Cabora Bassa, exigindo, 
inclusive, 10.000 metros de sondagens; a instalac;:ao da 
mina propriamente dita, com a respectivo equipamento; 
constrU<;:ao de sistema de transportes e fornecimento do 
equipamento correspondente, havendo a probabilidade de 
ser necessaria a implantac;:ao de ramal ferroviario de 
225 km, alem de melhoramentos importantes nas ferro
vias existentes e fornecimento de material rodante e de 
trac;:ao, nao se excluindo a hip6tese da criac;:ao de vias flu
viais de escoamento. Alem disso estao previstas obras de 
ampliac;:ao da infra-estrutura portuaria. 

Os estudos de pre-viabilidade deverao estar conclufdos den
tro de 14 meses, estando orc;:ados em US$ 5.4 milhiies, 
dos quais 2,3 financiados pelo Fundo da OPEP. 0 projeto, 
na integra, previsto para estar plenamente operacional no 
prazo de seis anos e meio, podera exigir investimentos glo
bais da ordem de US$ 700 milhi:ies. 

Os contratos de financiamento foram assinados, de urn 
!ado, entre a Fundo e a Governo de Moc;:ambique e, de 
outro, entre este ultimo e a CACEX, enquanto a contrato 
comercial foi assinado entre a CPRM e a Secretaria de 
Estado de Carvao e Hidrocarbonetos. 

m issao da guine 
equatorial exam ina 

possibilidades de 
cooperac;ao com 

o brasil 
Encontra-se em Brasilia, para uma vrsrta de trabalho, a 
Comissario de Estado da Fazenda da Guine Equatorial, 
Senhor Andres N ko I vasa, acompanhado do Secretario
Geral da Presidencia da Republica, Senhor Julio Ndong 
Ela, e do Senhor Wenceslau Alba. 

A missao tern como objetivo efetuar cantatas com diver
sas autoridades brasileiras visando a examinar as possibi
lidades de cooperac;:ao bilateral, sobretudo no setor agro
pecuario, tendo para tanto, sido recebida pelo Ministro 
de Estado, interino, das Relac;:i:ies Exteriores, pelo Minis
tro da Fazenda, pelos Chefes dos Oepartamentos da 
Africa, Asia e Oceania e da Cooperac;:ao Cultural, Cienti
fica e Tecno16gica do ltamaraty, pelo Assessor de Assun
tos lnternacionais do Ministerio da Industria e Comercio e 
par representantes da Coordenadoria de Assuntos lnterna
cionais de Agricultura do Ministerio da Agricultura e da 
Comissao Executiva da Polftica da Lavoura do Cacau 
(CEPLAC). 



brasi I envia 
representantes a 

reuniao de grupo de 
peritos 

governamentais de 
alto nfvel, em bagda 

A Conferimcia, de Alto N fvel, sobre Coopera<;:ao Econo
mica entre Pafses em Desenvolvimento/CEPD, havida em 
Caracas, de 13 a 19 de maio de 1981, adotou ur.1 Pro
grama de A<;:ao em que, na parte relativa a financ;:as, incor
porou-se Recomenda<;:ao (nC? 67) segundo a qual "as pai
ses em desenvolvimento deveriam intensificar seus esfor
<;:os coletivos, em foros internacionais, com vistas a asse
gurar a coopera<;:ao dos paises desenvolvidos no estabele
cimento de um mecanisme destinado a aliviar o onus fi
nanceiro impasto aos pafses em desenvolvimento pelo 
ajustamento do pre<;:o do petr61eo e pela persistente infla
<;:ao embutida nos pre<;:os dos bens e servic;:os importados 
dos pafses desenvolvidos". 

Sob o patrocfnio do Governo da Republica do lraque, e 
com vistas a tratar das possibilidades de estabelecimento 
do mencionado mecanisme, um Grupo de Peritos Gover
namentais, de Alto N fvel, devera reunir-se em Bagda, no 
perfodo de 01 a 04 de mar<;:o de 1982. 

Convidado pelo Governo iraquiano, o Governo brasileiro 
far-se-a representar naquela R_1;1uniao por Delega<;:ao, lide
rada pelo I tamaraty, com a participa<;:ao de Representan
tes do Ministerio da Fazenda, da Secretaria de Planeja
mento da Presidimcia da Republica e do Banco Central do 
Brasil. 

lniciativa pioneira visando a implementa<;:ao do Programa 
de A<;ao de Caracas, a Reuniao de Bagda buscara, pela 
primeira vez, por decisoes que possam ser adotadas pelos 
paises em desenvolvimento, abertas a adesao dos pafses 

desenvolvidos, o encaminhamento dos problemas de dese
qu ilfbrio de balam;:os de pagamentos, persistentes, gera
dos, sobretudo, pela nova estrutura de prec;:os do mercado 
internacional de materias-primas energeticas, em especial 
o petr61eo. 

Com efeito, o impacto da chamada "crise do petr61eo", e 
o consequente processo de reajustamento da economia 
mundial, distribuiram-se desigualmente, entre paises em 
desenvolvimento e desenvolvidos. 

Em abono a tal avaliac;:ao, elaboram as saldos, consolida
dos, em conta corrente dos principais grupos de paises, 
no periodo de 1978 a 1982 (estimativa), conforme as se
guintes estatfsticas do FMI, em US$ mil hoes. 

1978 1982 

Pafses industrializados 30.3 
3.2 

-37.2 

-23.0 
80.0 

-100.0 
PEDs exportadores de petr61eo 
PEDs importadores de petr61eo 

No caso do Brasil, o impacto correspondeu a sua condi
c;:ao de maior importador de petr61eo entre os paises em 
desenvolvimento, conforme se verifica pelas estatisticas 
abaixo, igualmente referentes a saldo em transa<;iies cor
rentes, em US$ milhoes: 

1970 1975 1978 1979 1980 

BRASIL -0.5 -6.7 -6.9 -10.7 - 12.8 

Ainda quanta ao Brasil, o impacto da "crise do petr61eo" 
transparece no seguinte resultado geral, deficitario, do ba
lan<;o de pagamentos bilateral, consolidado, do Brasil com 
os pafses-membros (12) da OPEP, em US$ milhoes: 

1978 1979 1980 

BRAS I L/OPEP -3.3 - 5.5 - 7.2 

Os dados acima alinhados real<;am a importiincia que o 
Brasil empresta a Reuniao de Bagda, onde se esperam pro
pastas de cooperacoao sobretudo da parte dos paises 
exportadores de petr61eo, localizados no Golfo Arabe. 
Como matriz geral das diretrizes de sua atua<;ao, tera o 
Brasil presente o excelente nivel do dialogo politico que 
mantem com o conjunto dos pafses em desenvolvimento 
que, hoje, absorvem cerca de 40% do total de nossas 
exporta<;iies, contra, aproximadamente, 9%, ha pouco 
mais de uma decada, constituindo-se, assim, no setor mais 
dinamico da balanc;:a comercial brasileira. 

despedida de 
embaixador 
estrangeiro 

0 Embaixador da Finliindia, Martti Lintulahti, deixou 
suas fun<;oes no Brasil e foi homenageado com um almo
<;o pelo Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores, 
Ramiro Saraiva Guerreiro, que tambem entregou-lhe a 
Gra-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, em sole
nidade realizada no Palacio do ltamaraty em Brasilia, em 
1 5 de fevereiro de 1982. 

visit as ao brasil 
janeiro 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Senegal, Mous
tapha N iasse, de 13 a 17, e Min istro da Cu ltura daque
le pais, Joseph Mathiam, de 10 a 17. Ambas as visitas 
foram realizadas em carater particular. 
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fevereiro 

Missao do Governo do Senegal, chefiada pelo Conse
lheiro Ttknico do Ministerio do Comercio, Abdou
rahma Sow, de 01 a 5. 

Presidente do Equador, Osvaldo Hurtado Larrea, de 7 
a 11. 

Ministro das Relac;:5es Exteriores de Angola, Paulo Tei
xeira Jorge, de 9 a 15. 

Secretario-Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangei
ros da Franc;:a, Francis Gutmann, dia 12. 

Vice-Ministro do Comercio Exterior da Republica De
mocratica Alemi, Wilhelm Bastian, de 15 a 17. 

marc;:o 

Ministro dos Negbcios Estrangeiros de Portugal, Andre 
Gonc;:alves Pereira, dias 01 e 2. 

Ministro das Relac;oes Exteriores e Culto da Argentina, 
Nicanor Costa Mendez, dias 3 e 4. 

Ministro do Planejamento da Arabia Saudita, Xeque 
Hisham Nazer, de 6 a 13 de marc;o. 

Secretario de Estado para Assuntos Exteriores do 
Canada, Mar~ MacG uigan, de 7 a 13. 

Vice-Ministro do Comercio Exterior da China, Lu Xu
zhang, de 8 a 10. 

Ministro-Presidente (Governador) do Estado da Renii
nia do Norte- Vestfalia, Johannes Rau, de 14 a 21. 
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Ministro do Planejamento do Zaire, Bokana W'Ondan
gela, de 15 a 19. 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros dos Emirados Ara
bes Unidos, Rachid Abdalla AI Noaimi, de 15 a 20. 

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da Cooperacao 
de Ruanda, Francois Ngarukiyintwali, de 17 a 19. 

Principe Talal Bin-Abdui-Aziz AI Saud, da Arabia Sau
dita, enviado especial do Fundo das Nacoes Unidas 
para a lnfimcia (UNICEF) e Presidente do Programa 
do Golfo Arabe para as Organizacoes do Desenvolvi
mento das Nacoes Unidas (AGFUND), de 21 a 28. 

Mini~tro da Educacao Superior e Pesquisa Cientifica 
do ltaque, Abdulrazaque AI-Hachimi, de 21 a 29. 

Vice-Primeiro-Ministro e Presidente do I nstituto Nacio
nal do Plano da Hungria, Lajos Faluvegi, dias 29 e 30. 

reunifies de 
com issoes m istas 

IV reuniao da Comissao Mista Brasil-Republica De
mocn\tica A lema, em Brasilia, de 15 a 17 de fevereiro. 

Ill reuniao da Comissao Mista Brasil-Cabo Verde, em 
Praia, de 24 a 28 de fevereiro. 

II reuniao da Comissao Mista Brasil-Republica Popu
lar da China, em Brasilia, de 8 a 10 de marco. 

IV reuniao da Comissao Mista Brasil-Canada, em Bra
silia, de 9 a 11 de marc;:o. 

Reuniao Bilateral Brasil-Peru para analise do inter
cambia comercial, em Brasilia, dia 23 de marco. 
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chanceler argentino mantem contatos em brasilia 
discursos dos ministros de estado das rela<;:oes exteriores do brasil, ramiro saraiva 
guerreiro, e da argentina, nicanor costa mendez, no palacio do itamaraty em bra
silia, por ocasiao de jantar oferecido pelo chanceler brasileiro ao chanceler 
argentino 93 

brasil e argentina formalizam acordo para construc;cio de ponte sobre o rio igual(u 
palavras dos chanceleres saraiva guerreiro e nicanor costa mendez, no palacio do 
itamaraty em bras(lia, por ocasiao da solenidade de troca de notas formalizando 
um acordo entre brasil e argentina para constru<;:ao de uma ponte sabre o rio 
igua<;:u, na fronteira dos dois palses 100 

comunicado de imprensa brasil-argentina 
comunicado de imprensa brasil-argentina, divulgado pelo palckio do itamaraty 
em brasilia, ao final da visita do ministro argentino das rela<;:oes exteriores, nica-
nor costa mendez 101 

visita do chanceler mark macguigan solidifica a amizade brasileiro-canadense 
discursos do ministro de estado das rela<;:oes exteriores do brasil, ramiro saraiva 
guerreiro, e do secretario de rela<;:oes exteriores do canada, mark macguigan, no 
palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de almo<;:o oferecido ao chanceler 
canadense 1 03 

a quarta reuniao da comissao mista brasil-canada 
discursos dos chanceleres saraiva guerreiro e mark macguigan, no palacio do ita
maraty em brasilia, por ocasiao da abertura da IV reuniao da comissao mista 
b rasi 1-canada 1 08 

comunicado de imprensa brasil--canada 
comunicado de imprensa brasil-canada, divulgado pelo palacio do itamaraty em 
brasilia, ao final da visita do secretario de estado dos neg6cios estrangeiros do 
canada, mark macguigan 112 

lu xuzhang participa da II reuniao da comissao mista comercial brasil-china 
discursos do ministro de estado das rela<;:oes exteriores do brasil, ramiro saraiva 
guerreiro, e do vice-ministro do comercio exterior da china, lu xuzhang (tradu
<;:ao nao-oficial), no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da abertura da 
II reuniao da comissao mista comercial brasil-china 115 

a visita a brasilia do ministro dos neg6cios estrangeiros de Luanda 
discurso do chanceler saraiva guerreiro no palacio do itamaraty em brasilia, por 
ocasiao de almo<;:o oferecido ao ministro dos neg6cios estrangeiros e da coope-
ra<;:ao de ruanda, fran<;:ois ngaru kiyintwali 119 



chanceler brasileiro, em pequim, intensifica a coopera((io com a china 
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em pequim, por ocas1ao de banquete que 
lhe foi oferecido pelo ministro das rela<;:oes exteriores da republica popular da 
china, huang hua 121 

chanceler brasileiro: amp las e encorajadoras as perspectivas de colaborac;ao entre 
brasil e china 
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em pequim, por ocasiao de banquete que 
ofereceu ao ministro das rela<;:oes exteriores da china, huang hua 123 

governo de xangai homenageia o chanceler brasileiro 
discurso do ministro de estado das rela<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, 
em xangai, por ocasiao de banquete que lhe foi oferecido pelo governo de xangai 124 

baena soares recebe o prlncipe saudita talal ibn abdul aziz al saud 
discurso do ministro de estado, interino, das rela<;:oes exteriores, joao clemente 
baena soares, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de almo<;:o ofereci
do ao enviado especial do unicef e presidente do programa do golfo arabe para as 
organ iza<;:oes de desenvolvimento das na<;:oes un idas (agfu nd), sua alteza real o 
prlncipe da arabia saudita tala! ibn abdul aziz al saud 127 

ministro da educa~o superior e pesquisa cientlfica do iraque visita brasilia 
discurso do ministro de estado, interino, das rela<;:oes exteriores, joao clemente 
baena soares, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao de almo<;:o ofere
cido ao ministro da educa<;:ao superior e pesquisa cientlfica do iraque, abdulra-
zaque al-hachlmi 129 

brasil e iraque assinam acordo de coopera~o cultural e educacional 
discurso do ministro de estado, interino, das rela<;:oes exteriores, joao clemente 
baena soares, no palacio do itamaraty em brasilia, por ocasiao da assinatura do 
acordo de coopera<;:ao cultural e educacional entre o brasi I e o i raque 130 

saraiva guerreiro em t6quio: nova etapa para a cooperac;3o nipo-brasileira 
discurso do ministro de estado das rela<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, 
em t6quio, por ocasiao do banquete que lhe foi oferecido pelo ministro dos ne-
g6cios estrangeiros do japao, yoshio sakurauchi 123 

liga parlamentar de amizade nipo-brasileira homenageia o chanceler saraiva guer
reiro 
discurso do ministro de estado das rela<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, 
em t6quio, por ocasiao de almo<;:o que lhe foi oferecido pelo presidente da liga 
parlamentar de amizade nipo-brasileira, takeo fukuda 136 

chanceler no keidanren: minha visita intensifica o relacionamento brasil-japio 
discurso do chanceler saraiva guerreiro, em t6quio, por ocasiao do almo<;:o que 
I he foi oferecido pelo keidanren 138 



rela~oes diplomaticas 

criada embaixada do brasil em antlgua e barbuda 

entrega de credencia is de embaixadores estrangeiros 

tratados acordos convenios 

os acordos de cooperac;:3o entre o brasil e a guiana 
acordo basico de cooperac;:ao tecnica 
acordo de cooperac;:ao cientlfica e tecno16gica 
acordo para construc;:ao de uma ponte internacional sabre o rio tacutu 
ajuste complementar para cooperac;:ao entre o cnpq e o iast 

na visita do presidente osvaldo hurtado Iarrea, brasil e equador assinam sete 
acordos 
tratado de amizade e cooperac;:ao 
acordo basico de cooperac;:ao cientlfica e tecnol6gica 
acordo basico de cooperac;:ao tecnica 
convenio sabre transportes marltimos 
ajuste complementar sabre cooperac;:ao no campo das telecomunicac;:6es 
ajuste complementar para o intercambio de experiencia no campo da formac;:ao 

profissional 
ajuste complementar para cooperac;:ao entre o cnpq eo conacyt 

brasil e venezuela assinam dois acordos de cooperac;:3o fronteiric;:a 
acordo sabre cooperac;:ao sanitaria fronteiric;:a 
convenio sabre transporte terrestre fronteiric;:o 

formalizado acordo para construc;:3o de ponte ligando brasil e argentina 
acordo, par troca de notas, entre o brasil e a argentina, formalizando a criac;:ao de 
uma comissao mista para a construc;:ao de uma ponte sabre o rio iguac;:u, na fron
teira entre os do is pa(ses, assinado, no palacio do itamaraty em bras (I ia, pelos 
chanceleres ramiro saraiva guerreiro e nicanor costa mendez 

o acordo de cooperac;:ao cultural e educacional entre brasil e iraque 
acordo de cooperac;:ao cultural e educacional entre o brasil e o iraque, assinado, 
no palacio do itamaraty em bras(lia, pelo ministro de estado, interino, das rela
c;:oes exteriores, joao clemente baena soares, e pelo ministro iraquiano da educa
c;:ao superior e pesquisa cient(fica, abdulrazaque al-hach(mi 

brasil e china assinam acordo de cooperac;:3o cientlfica e tecnol6gica 
acordo basico de cooperac;:ao cientl'fica e tecno16gica entre o brasil e a repu
blica popular da china, assinado, em pequim, pelo ministro de estado das rela-
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<;:oes exteriores, ramiro saraiva guerreiro, e pelo ministro chines das rela<;:oes 
exteriores, huang hua 

comunicados e not as 

166 

itamaraty anuncia a visita do presidente da republica federal da alemanha 169 

presidente figueiredo visitara os estados unidos da america 169 

presidente joao figueiredo vai ao canada 169 

brasil, argentina e paraguai fazem testes para enchimento da represa de itaipu 169 

mensagens 

a mensagem dopresidentefigueiredo ao papajoaopaulo II pelo dia mundial da paz 171 

figueiredo envia mensagem as na<;:oes unidas pelo dia internacional para a elimina-
<;:ao da discrimina<;:ao racial 171 

noticias 

conven<;:ao sabre o direito do mar tera tradu<;:ao em portugues 173 

criado grupo interministerial sabre a ant<ktida 173 

cprm e geipot realizam estudos de viabilidade do projeto de carvao de mucanha-
vuzi, em mo<;:ambique 174 

missao da guine equatorial exam ina possibilidades de coopera<;:ao como brasil 174 

brasil envia representantes a reuniao de grupo de peritos governamentais de alto 
n !vel, em bagda 175 

despedida de embaixador estrangeiro 175 

visitas ao brasil 175 
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